Da moder
nismen kom
til Sagene
og Torshov

OGSÅ MODERNISMEN ER BLITT
DEL AV BYHISTORIEN. OSLO
GJENNOMLEVDE EN NYBROTTS
TID PÅ BEGYNNELSEN AV 1900TALLET OG FIKK MANGE
MODERNE BYGNINGER SOM ER
BLITT DEL AV BYENS BYGNINGS
KULTUR. PÅ SAGENE OG
Torshov finnes tidlige

EKSEMPLER FRA «DEN NYE
TID».
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AV JAN CARLSEN

Betegnelsen funksjonalisme - i kortform
funkis - står for den byplanlegging og arki
tekturstil som utviklet seg gjennom første
halvdel av 1900-tallet. Modernisme er et
annet uttrykk for samme byggemåte. Oslo er
kjent som en utpreget funkis-by. Vi skal se at
også i bydelen Sagene-Torshov finnes det
fine eksempler på denne særpregete arkitek
turen og dens utspring, hus som ble tegnet i
en oppbruddstid, og det var spesielt på
boligbyggingens område den nye arkitekto
niske retningen gjorde seg gjeldende.

Først må vi ha det klart for oss at den norske
hovedstaden hadde gjennomgått en omfat
tende byggeboom i 1890-årene, fram mot
det store økonomiske krakket i 1899, da byen
fikk så mange av sine 4-etasjes leiegårder øst
og vest for Akerselva, blant annet ble den
øvre delen av Grunerløkka med sin tette og
solfattige karrébebyggelse oppført. Man kan
si at byen var «ferdig» utbygd i året 1900, alt
sto stille i byggebransjen en lang stund, men
det skulle snart vise seg at boligkøen vokste
og behovet for en sosial boligreisning ble
påtrengende.

É ÉJU
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Boomens arkitektur var preget av historisme, man kopierte motiver fra tidligere
epokers byggverk, med fasadesøyler og
annen ornamentikk som dekorative innslag.
Estetisk sett var arkitektene i utakt med
industrialiseringens og teknologiens nøkterne formgivning, det var ingeniørene som
sto for framskrittstenkningen. Men i Tyskland hadde arkitekt Peter Behrens tegnet en
o
$

sten som det saliggjørende også for arkitekt
arbeidet. Her hjemme var den talentfulle
arkitekten Lars Backer blant de første som
konsekvent tilegnet seg den funksjonalistiske
tegnemåten, med restaurant Skansen og
Ekebergrestauranten og Horngården som de
fremste nyskapninger allerede før 1930, og så
fikk vi Kunstnernes Hus, Odd Fellow gården,
Samfunnshuset og en rekke andre bygninger
i det nye formspråket.
Men på Sagene, så tidlig som i
1912, kun tretten år etter at Natio
naltheatret sto ferdig med sitt gam
melmodige preg, skulle det skje noe i
Arkitekt
arkitekturfaget som vakte oppsikt i
Kristian Rivertz.

vide kretser.

Utsnitt av

gruppebilde av

PIONEREN KRISTEN

Oslo kommu-

RIVERTZ

nes skattetakstkommisjon
1910-11.

Det pågikk en livlig diskusjon i
Norge og i utlandet om man skulle
satse på hagebyer eller blokkbebyggeise, synene delte seg i en «grønn»
og en mer urban skole, men etter
hvert viste det seg - blant annet for
attraktive Ullevål Havebys vedkom
mende - at det egne vakre hus med
idyllisk hage ble for dyrt for folk
flest. I denne striden deltok arkitekt

ao

oppsiktsvekkende enkel fabrikkbygning
allerede i 1909, fulgt opp av landsmannen
Walter Gropius med et liknende «rektangulært» byggverk i 1911, og i Frankrike noen få
år senere begynte Le Corbusier å agitere for
det moderne arkitektursyn som snart skulle
bli rådende i Europa hvor jernbetongen, stålkonstmksjonene og glasset var dominerende.
Kort sagt var det et oppgjør med fortidens håndverksmessige og utsmykningsglade formgivning som fant sted. Le Corbusier kalte huset for «en maskin til åbo i», og
framhevet den standardiserte ingeniørkunst. Hallvard 2/2001 I
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Kristen Rivertz, som ikke trodde på hageby
konseptet, uansett hvor forlokkende det var,
han mente at man måtte bygge mer rasjonelt
for å løse boligproblemet. Og de trange og
mørke gårdskvartalenes tid var forbi, hevdet
han, beboerne skulle få lys og luft og rikelig
beplantning, derfor gikk han inn for den
såkalte lamell-løsningen med frittliggende
blokker (som skulle bli så vanlig i drabantbyene noen tiår senere).
For å få gjennomført sine radikale ideer
stiftet Rivertz et aksjeselskap for å bygge bil
lige arbeiderboliger, og tomten han fant
egnet til dette formål lå i området Thur-

manns gate - Pontoppidans gate - Stock
dag flittig besøkt av fagfolk og arkitekturin
teresserte
som ønsker å beskue dette forbløf
fleths gate - Uelands gate. De seksten blok
kene med 480 småleiligheter er i tre etasjer fende nybrottsverk i vår sosiale boligbyg
og ligger parallelt med Uelands gate, slik at gingsolen slipper inn mellom blokkene fra sør,
og fasadene er i pusset tegl med bekroning DEN FØRSTE KOMMUNALE GÅRDEN
over vinduer og inngangsdører. Mansard
Boligreisningen i Oslo hadde først vært pri
takene gir husene en egen sjarmerende karak
vat med en utbredt spekulasjon fra gårdeier
ter, likevel kan vi her se forløpet til den ren
nes side; i Marcus Thranes gate 8-20 på
dyrkede «abstrakte» arkitektur som
skulle komme. Flate tak var det der
imot ingen som våget å ta i bruk
ennå.
«Meget tidlig og derfor bemerkelsesverdig eksempel på lamellbe- Marcus
byggelse såvel i Norge som interna- Thranes gate 8sjonalt», heter det i Arne Gunnar- 20. Bydelens
sjaas Arkitekturleksikon. Da den første kommu
tyske arkitektskolen Bauhaus ble nale boligblokk
startet i 1919, var begrepet industri- oppført 1915.
design allerede i bruk, og snart ble
slike langstrakte boligblokker van
lige på Kontinentet, men Rivertz var
altså en føregangsmann her i landet,
og Sagene har dermed sikret seg en
plass i Europas bolighistorie.
I 1935 utlyste Rivertz en skribent
konkurranse, med en pris på 1000
kroner, som skulle besvare følgende
nedre Torshov oppførte Kristiania kom
tankevekkende oppgave: «Hvilken innfly
telse har de små overbefolkete 1 -værelses lei
mune bydelens første kommunale bolig
ligheter på mentalhygienen - spesielt for den blokk i 1915, tegnet av den tyskfødte arkitek
oppvoksende slekt?» Problemstillingen viser ten Heinrich Jiirgensen.
De 42 leilighetene hadde kombinert stue
at han var sosialt engasjert, han forsto at
og kjøkken, antagelig etter tysk forbilde, hver
trångboddheten måtte bekjempes, et spørs
med to rom og wc. I boken Arkitektur i Oslo
mål som snart ble satt høyt på boligplanleg
gernes dagsorden. Først ble normen på 2- av Ole Daniel Bruun blir huset innlevende
rom vunnet, deretter - i 1930-årene - fulgte og detaljrikt beskrevet: «Bygning dels i to
etasjer og taketasje, dels i tre etasjer med
kampen for å gi flertallet av byens innbyg
gere 3-roms leiligheter. Arkitekt Rivertz var gavloppbygg som bryter hovedgesimsen.
Fasader av pusset tegl med enkle dekorasjo
en pionér for sin tid i så måte, og Rivertz
ner; mansardtak med arkoppbygg, tekket
komplekset - som riktignok måtte subsidie
res økonomisk av kommunen til slutt - blir i med falsede metallplater og røde teglpanner.
41
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Nybarokk, Krysspostvinduer med småru
tede overfelt i jugend; smårutede vinduer i
arkoppbyggene.»
Vi ser i dag at dette var et forspill til den
enestående Torshov-byen som kom etter 1.
verdenskrig. Bygningen er funnet verdig en
plass i et verk om hovedstadens arkitektur
fordi det her dreier seg om byggekunst, arki
tekten har maktet å skape noe varig kulturelt
sett. Funksjon og form smelter sammen til
en enhet som gjør inntrykk på tilskueren.
Heller ikke her er det funksjonalistiske språ
ket framtredende, men en visuell beherskelse
kjennetegner likevel gården. Den modernis
tiske framtoningen var allerede i emning, ti
femten år før arkitektene fant fram til det
nye vokabularet.
«EIFFELTÅRNET ER ARKITEKTUR»
Vi ser altså at så tidlig som i 1912-15 søkte
man etter Den Nye Stil, selv om arkitekturen
fortsatt «hang igjen» i tradisjonene. Fra 1919
fikk arkitektene sitt eget tidsskrift Bygge
kunst, og i 1923 kom Edvard Heiberg med
følgende provoserende erklæring: «Amerika
har ladt de praktiske krav skape nye former,
men mangler tilstrækkelig kultur til at
omdanne det foreliggende materiale til arki
tektur. I Frankrig er der for tiden en alvorlig
bestræbelse for av de nøgne fakta at skape
kunstnerisk form. Stockholms stadshus er
romantikk... Kristiania Posthus den sorteste
middelalder, Eiffeltårnet er arkitektur.»
Ingeniør Alexandre-Gustave Eiffels him
melstrebende stålkonstruksjon i Paris var
altså et forbiide for norske arkitekter i 1923!
Fire år senere, i samme blad, etterlyste arki
tekt Johan Ellefsen «en tidsmessig arkitek
tur» og refererte til Le Corbusiers avantgar
distiske teorier, og han skrev at «den
moderne arkitektur er internasjonal på den
samme måten som den vitenskapelige forsk
ningen og de nye erkjennelsene, medisinen,
ST. HALLVARD 2/2001 I
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dyrkingen av naturen, kommunikasjons
midlene, tusener på tusener av kulturyt
ringer er internasjonale». Men han la kloke lig til: «Likevel: Det finnes spillrom til overs
for utfoldelse av nasjonal egenart, for den
skapende personlighet.»
Denne holdning, tanken om et interna
sjonalt arkitekturspråk i maskinalderens
ånd, banket med andre ord på døren da arki
tekt og byplansjef Harald Hals ledet arbeidet
med planleggingen og formgivningen av det
store boligområdet på Torshov i årene 191725 og føyde til den karakteristiske Soria
Moria-bygningen i Vogts gate i 1928 tegnet
av arkitekt Thorvald Astrup. Men Hals delte
ikke Heibergs faglige beundring for den eif
felske skyskrapers skjønnhet, Torshov-byen
ble et arkitektonisk mellomspill og er beun
dringsverdig i sin stilfulle klarhet samtidig
som bygningsarven får lov til å prege bebyg
gelsen.
Miraklet på Torshov
Det er ikke uvanlig å se grupper av henførte
arkitektstudenter og arkitekter på befaring i
det tiltalende boligstrøket omkring 8-kan
tede Hegermanns plass med oksefontenen til
Asbjørg Borgfeldt, det vakre området er blitt
legendarisk i arkitektstanden på grunn av
sitt harmoniske utseende og trivelige miljø.
Vi siterer igjen fra Arkitektur i Oslo:
«Reguleringsplan inspirert av engelske have
byideer, samtidig preget av en nybarokk
holdning. De fleste gater med trerekker på
begge sider og forhaver; sentralt i området et
parkanlegg ferdigstilt 1931. Bebyggelsen
anlagt i kvartaler med store beplantede
gårdsrom. Bygninger i tre etasjer med fasa
der av slemmet tegl; høye tak opprinnelig
tekket med røde teglpanner, nå for en stor
del erstattet med profilerte metallplater.
Opprinnelig store krysspostvinduer.»
1.762 leiligheter ble regulert på den tidli-

gere Torshov-gårdens vide jorder, de fleste 1- munens beretning om boligarbeidet i perio
og 2-roms leiligheter uten bad, og flere den 1911-31, der det ble fastslått at «Oslo
butikker ble inkludert, en helt ny bydel så kommune på Torshov i løpet av 6-7 år har
dagens lys med dette betydelige kommunale bygget en by av størrelse som Kongsberg
initiativ. «Naar historien om Kristiania hvad innbyggerantall angår», ja bebyggelsen
Kommunes Boligbygging en gang skal skri
var «større enn Lillehammer, Kragerø,
ves,» het det begeistret i avisen Morgen
Sandefjord og en rekke andre av Norges
posten 4. november 1922 da de første kvarta
mindre byer». Området som helhet var
lene var ferdige, «vil sikkerlig et av de mest «bygget åpent og fritt, med store, beplantede
interessante Avsnit være viet Omtalen av de to Byer som i Aarene
omkring 1920 vokste op om og i
d
o
Kristiania - Ullevål Haveby og Tors
haugbyen.»
Sammenlikningen med engelske Soria Moria i
hagebyer kan synes noe søkt, for det Vogts gate er
dreier seg jo om boligblokker seiv enaviorshovs
om tre etasjer er en sympatisk mestkarakte
høyde, men planleggerne og arkitek- ristiske byg
tene klarte her ågi bebyggelsen en ninger oppført
luftig og behagelig egenart. Som i all 1928, tegnet av
arkitektur påvirkes vi av omgivel- arkitekt
HC
sene, på godt og vondt, ikke minst er Thorvald
husenes målestokk og materialbru- Astrup,
ken og uterommenes karakter vesentlige.
Det sier seg seiv at også på
Torshov rådde det trångboddhet, når
vi vet at det på det meste bodde
7000-8000 mennesker i bydelen, men slik var gårdsplasser, med parkanlegg og lekeplasser,
boligforholdene den gang, som nevnt tok det med forhaver og små beplantninger».
Arkitekt Hals og hans dyktige medarbei
sin tid - og utallige iherdige boligpolitiske
dere ved Boligdirektørens kontor var åpen
argumenter - før 3-romsleiligheten ble gjel
bart profesjonelt besjelet da de tegnet de vel
dende standard på Østkanten. Slikt bestem
mer ikke arkitektene, men de kan delta i dis
formede boligkvartalene som er moderne og
putten og gjøre seg hørt, slik humanistene konvensjonelle på samme tid. Enkelte arki
Rivertz og Hals utrettelig gjorde. Mange av tekter i dag - noen av dem kaller seg seiv
postmodernister - forfekter at det er nettopp
beboerne kom fra gamle Vika, som ble total
sanert for å gi plass for det nye rådhuset med miljøer med Torshov-arkitekturens fascine
rende kvaliteter man må søke tilbake til og
omgivende kontorbebyggelse, og folk opp
gjenskape, de mener at funksjonalismen
levde det som en forbedring å flytte til hygie
niske Torshov.
havnet på villspor i sin «abstrakte» figurfat
Prosjektets størrelse ble beskrevet i kom- tigdom. Og når man ser på den golde
43
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naboen Sinsen-byen på den andre siden av
Torshovdalen, som ble bygd utover 30-tallet,
eller den tilsvarende nakne boligarkitekturen
i nærliggende Christian Michelsens gate, for
ikke å snakke om de mest utskjelte blokkom
rådene i Groruddalen, skjønner man det kri
tiske poenget. Funkis-språket utartet omsi
der til en stereotyp form, ofte misbrukt av
kyniske entreprenörer og utbyggere som flit
tig anvendte sparekniven på arkitekturens
bekostning (seiv om leilighetene ikke ble
rimeligere av den grunn). Så kanskje er det
unike steder som Torshov-byen arkitektene
vil ta lærdom av, nå ved det nye århundrets
begynnelse, idet arkitekturdebatten utvikler
seg videre.
Bebyggelsen til Hals har noe tidløst og
autentisk ved seg, den appellerer til våre
hjerter på måter som all ekte bygningskultur
gjør. Er ikke husene allerede satt på myndig
hetenes verneliste, bør de fredes snarest.
EN STUDIEREISE TIL HOLLAND
Nord for Torshov, i to kvartaler forbundet
med en imponerende nyklassisistisk søyle
portal i Hans Nielsen Hauges gate 32-34,
tegnet arkitekt Hals’ kontor i 1926 en ny
boliggruppe som fortjener oppmerksomhet,
også den preget av overgangsperioden
mellom det tradisjonsbundne og det
moderne.
Her er det som om arkitekten bevisst
leker seg med den majestetiske arkitekturen,
for å gi beboerne noe helt spesielt, egenska
per som vanligvis forbindes med överklas
sens omgivelser. Og kanskje var dette et av
byens aller siste hus av denne ekstravagante
sort. Nå befinner vi oss ved slutten av en
epoke som tillot seg - tross sin framsynthet å forme byggverkene i samsvar med formale
elementer i en folkekjær byggeskikk.
I 1928 arrangerte Oslo Arkitektforening
en reise til Holland som representerer det
St. Hallvard 2/2001 I
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dramatiske tidsskiftet som var i ferd med å
inntreffe. «I praksis satte studieturen et kon
kret punktum for stildebatten som hadde
bølget frem og tilbake de föregående årene»,
skriver Wenche Findal i boken Norsk
moderne arkitektur. «Såvel svorne nyklassi
sister som de mer nasjonalromantisk anlagte
ble overbevist gjennom studier av den
nederlandske modernismen.» En entusias
tisk reiserapport i Byggekunst ble lest av
mange, flere foredrag ble holdt, og henrykte
omtaler gikk fra munn til munn i fagkretsen.
«Slik fikk Hollandsturen konsekvenser ikke
bare for ekskursjonsdeltagerne, men for hele
det norske arkitektmiljøet.»
Et boligområde som vakte bifall, var en
lav husrekke med flate tak, lagt i et grønt
landskap, og en liknende mottakelse fikk en
forretningsgård med glassfasade, og likeledes
ble de reisende svært opptatt av boligstrøket
Betondorp i Amsterdam som ifølge Findal
var et høydepunkt: «Denne lille betongbyen
hadde stor innflytelse på den norske
«omvendelsen» til modernismen, og enkelte
stilelementer fra Betondorp er nesten direkte
sitert i norsk arkitektur i funksjonalismens
første fase.» Også i Hilversum var respekten
for den nye hollandske arkitekturen over
strømmende, og en oppsummering var at
«det kunne settes likhetstegn mellom det
eksisterende og det nye, mellom tradisjon og
modernisme».
Da restaurant Skansen ved Rådhusplassen
sto ferdig i 1927 (beklageligvis revet i 1970),
året før den skjellsettende Hollandsturen,
elegant beliggende i skråningen mot Kontra
skjæret, skrev arkitekt Lars Backer at
«Skansen er et forsøk på å løse en moderne
oppgave ut fra de hensiktsmessige og økono
miske synspunkter». Bygningen var nærmest
klassisk i sin følsomme arkitektoniske ren
het, og den ble regnet som landets første
funksjonalistiske byggverk av betydning.

let senere tilbakeblikk, gjengitt i Findals bn
brudd med tradisjonsarkitekturen, og bolig
bok, konkluderte arkitekt Gudolf Blakstad gården
gåi
til arkitekt Øvergaard kan stå som en
slik: «For arkitekturen ble tiden 1920-30 en vel
vellykket videreføring av ideene til kollegaen
brytningstid. De unge ville vekk fra roman- Rivertz
Rb
fra 1912, selv om det skulle gå flere
tikken og individualismen, som ikke tilfreds«n1
«nybarokke»
og «nyklassisistiske» år innen
funkisformen
ble realisert.
stillet deres krav til ro, orden og monumen- fui
talitet. De krevet større samarbeid mellom
Wenche Findal skriver at kanskje var
modernismen
først forbeholdt en intellektu
plan og fasade og synlig uttrykk for bygning- mc
ens konstruksjon. Gjennom den klassiske stil ell elite, men - spesielt etter en godt besøkt
trodde de å nå fram til en mer all
menn arkitektur. Det ble i stedet en
avklaringsprosess for arkitekturen som kubismen ble det for malerkun
sten - selv om det i virkeligheten
først var funksjonalismen som reali- Moløkken,
serte kravene.»
Kongsvingerz
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FUNKIS I ÄSENGATA

gata 3-7, opp-

jL

før. 1932-35 og

t|

Og så fikk bydel Sagene-Torshov tegnet av arki|j jy
endelig et slikt rendyrket moderne tekt Victor
byggverk, tegnet i det funksjonalis- Schaulund.
tiske formspråket, lagt mellom
Åsengata og Hans Nielsen Hauges
gate og Carl Jeppesens gate, et par
hundre meter fra Hals’ mektige søy
leportal fra 1926.
Igjen henviser vi til guiden
Arkitektur i Oslo: «Boligkvartal opp
ført for Oslo kommune 1931, arkitekt Ole Øvergaard. Bygninger i tre og fire arkitekturutstilling i Stockholm i 1930 - «ble
funksjonalismen imidlertid snart en folke
etasjer med fasader av pusset tegl, etasjeskil
ler av armert betong, flate tak. Vinduer med stil». Ingierstrand Bad i 1931 er et slikt
horisontal karakter, bundet sammen med modernistisk anlegg, det samme er Saga
kino fra 1934, og deretter dukket funkisstilen
partier av rød tegl. Små luftevinduer på lof
tet. På hjørnet mot Hans Nielsen Hauges opp over hele byen.
plass en større butikk. Funkis. Tilsammen
MODERNISMENS GJENNOMBRUDD
135 små leiligheter med kjøkken og vaske
rom som også er bad og grovkjøkken. Nytt i Et siste eksempel fra Sagene-Torshov kan
være boligkomplekset Moløkken i Kongs
kommunal sammenheng var sentraloppvar
ming med felles varmtvannsforsyning. vingergata 3-7 på Sagene, tegnet av arkitekt
Kvartalets indre med grøntanlegg som åpner Victor Schaulund i 1932, der Tønsberggata
er ført gjennom bebyggelsen med en buet
seg mot sydvest.»
Nå har det definitivt skjedd et estetisk portal som gir den funksjonalistiske arkitek45
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turen et mer høytidelig preg. Huset likner på
bygningen i Åsengata med sitt flate tak og
horisontale vindusbånd, det er den interna
sjonale stilen som bryter fram for fullt, og
fortsettelsen er kjent, modernismen ble ene
rådende på 1930-tallet og etter 2. verdens
krig.
Så kan spørsmålet være om man «liker»
ettertidens funksjonalisme eller ikke, men en
slik meningsutveksling hører ikke hjemme i
denne artikkel. La oss bare konstatere at
bydelen i 1960- og 70-årene fikk sine iøyne
fallende versjoner av den mer brutale sen
funksjonalismen, blant annet det ruvende
Sandaker-senteret i Vogts gate, vegg-i-vegg
med den varsomme bebyggelsen til Harald
Hals, og en tilsvarende høy og anmassende
arkitektur vis-å-vis Sagene kirke. Samtidig
pågår det i dag en fortetting på begge sider av
Akerselva, for boligbyggingen går sin gang
og arkitekturen utvikler seg, og hele tiden
blir nye former og løsninger skapt på arki
tektenes tegnebord.
Men Sagene-Torshov har sin verdifulle
arkitekturarv å forvalte, og et særlig interes
sant kapittel i den lokale bygningshistorien
er overgangsfasen mellom nyklassisismen og
funksjonalismen, slik vi har vist i de utvalgte
eksemplene fra Rivertz’ epokegjørende
lamell-bebyggelse i Uelands gate via den
makeløse Torshov-byen og fram til moder
nismens gjennombrudd i Åsengata og
Kongsvingergata.
Siste ord kan gå til kommunens krönikö
rer som i sin beretning for mellomkrigstiden
setter sin nye giv i boligbyggingen i sammen
heng med tidligere tiders virksomhet: «Det
er ... praktisk talt enighet om, at den Oslo
boligtype som vi kjenner så godt fra nittiå
rene i forrige århundre - leiekasernen med
trange gårdsrom og mange bakgårdsop
ganger, lange, mørke korridorer eller entreer,
alle er enige om at dette er en dårlig boligst. Hallvard 2/2001 I
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type. Når disse ting holdes sammen, når man
stiller det ideelle op mot det mulige, så har
man tilbake den for spørsmålets løsning som
i Oslo så å si har tvunget sig frem av sig seiv,
- den store, moderne leiegård som huser
mange familier uten at disse føler seg klint
inn på hverandre. Leiegårdskultur er dette
nye blitt kalt. Og det kan med rette sies, at
den moderne Oslo-leiegård med store, park
messige behandlede gårdsplasser, som gir
rikelig av sol og luft, med fornuftig anord
ning av leilighetene, med moderne sanitær
anlegg o.s.v. - den betegner et veldig frem
skritt i forhold til nittiårenes kaserner som så
altfor ofte var kalkede graver, - både boksta
velig og i overført betydning. Nittiårenes
bygningsregler tvang frem de høie kaserner,
- på 4 og 5 etasjer. Bestrebelsene i nyere tid
er gått ut på å bygge lavere - helst ikke høiere
enn tre etasjer, - for at ikke trappeopgangene
skulde bli alfarvei. Men seiv hvor man har
måttet gå opp i 4 eller 5 etasjer har det vist
sig mulig å anordne bygningene slik at bebo
erne i de enkelte leiligheter ikke ser stort til
hverandre, ikke generer hverandre. Det er
denne nye boligtypen som har optatt den
største del av den befolkning, som er skaffet
hus ved Oslo kommunes boligbygging og
ved kommunens boligarbeide i det hele.
Forskjellen mellem de to typer av leiegårder
kan kanskje uttrykkes slik: I 1890-årenes
kaserner kunde folk få husrum, - i den mo
derne leiegård er det mulig å skape hjem.»
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