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Av Odd Iglebæk, ArkItekt Og jOurnAlIst

Politiet klart til innsats  

for å sikre rivning av 

Markveien 35. 

Foto: Klassekampen
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22. SEPTEMBER 1977 VAR EN VAKKER HØSTDAG. KLOKKA VAR ÅTTE PÅ  

MORGENEN. FORAN DEN KLASSISKE BYGÅRDEN NEDERST PÅ OLAV RYES PLASS 

(MARKVEIEN 35) HADDE POLITIET TATT AV SEG HJELMENE OG VISIRENE.  

MEN DE BEHOLDT FORTSATT SKJOLDENE OG KØLLENE – SÅNN FOR SIKKERHETS 

SKYLD. EGENTLIG VAR DET GANSKE UNØDVENDIG. DEN LOKALE LEIEBOERFORE-

NINGA SIN TØFFE KAMP FOR Å BEVARE DET SÅKALTE GRÜNERBYG G KVARTALET 

HADDE ENDT MED TAP. KOMMUNEN, ENTREPRENØREN OG GÅRDEIERNE HADDE 

VUNNET SLAGET, MEN HVA SKULLE DET BETY FOR GRÜNER LØKKAS FRAMTID? 

D et var 1970-tallet som skulle bli boligkampenes store tiår 
 i Oslo. Aldri tidligere, ei heller seinere, har så mange men  nesker 
i byen vært medlemmer i lokale leieboer- og strøks foreninger; 

Ruseløkka/Skillebekk, Bjølsen, Sagene, Fredensborg, Gamlebyen/ 
Vaterland, Grønland, Kampen, Vålerenga, Rodeløkka og Grünerløkka. 
Det var dugnader, folkemøter, protestbrev, noen okkupasjoner og 
demonstrasjoner til Rådhuset. Sistnevnte gjerne med flere hundre 
deltakere, og på 1. mai kunne det være flere tusen under paroler med 
beboerkrav. Det var et spennende tiår å bo i indre Oslo.

Primært stilte foreningene to krav: Slutt på gårdeierveldet og byfornyelse 
på beboernes vilkår. Det ble krevd at gårdeierne skulle følge husleie-
lovene og vedlikeholdsplikten. At de sluttet med å ta penger under 
bordet for å inngå leiekontrakter og/eller belåne gårdene – ofte til over 
pipene – uten å betale pålagte renter – for så å spekulere i konkurs. 
Og videre, at de skulle holde loft og kjellere tørre og gjerne at de satte 
i gang utbedringer som å sørge for innlagt vannklosett og dusj. Gjorde 
de slike innsatser, kunne de kreve kompensasjon for tiltakene gjennom 
den offentlig regulerte husleia.

Men like viktig var ønsket om å ta vare på de etablerte bomiljøene i 
indre by. Her var det naboer, småbutikker, parker, skoler, noen få 
kafeer og spisesteder, kinoer, idrettsforeninger, lekeplasser, arbeiderlag, 
Høyre- og SF-lag, kanskje et venstre-lag, noen NKP-lag og etter hvert 
akp-ere. Det var også massevis av verksteder i bakgårdene, og på 

Beboerne i Toftes gate 

mot Sofienbergparken 

organiserte seg  

for å stoppe blokkene. 

(VG 1980)
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Grünerløkka to bryggerier (Schous og Ringnes), to sjokoladefabrikker 
(Freia og Bergene) pluss Mills majones nederst ved Sofienbergparken. 
Her var historie, strid og solidaritet, og her var framtid.

Det var alt dette som skulle bevares og videreutvikles under parolen 
«Byfornyelse på beboernes vilkår». Noe av det viktigste var å forhindre 
riving av eksisterende boliger i leiegårder og mindre trehus, sistnevnte 
særlig på Rodeløkka, Vålerenga og Kampen. Boligene skulle utbedres 
til en enkel standard som beboerne hadde råd til. Mange som bodde 
i indre by hadde svært lave inntekter eller pensjoner. For dem ville 
det bli for dyrt å flytte til nye leiligheter i de stadig voksende drabant-
byene.

Og i og med at man også ville ha slutt på gårdeierveldet, så betydde 
byfornyelsen at beboerne skulle overta eierskapet til leiegårdene, som 
borettslag. Dessuten ville man også være med å bestemme over nabo-
lagets framtid – om sanering, riving, høyhus, blokker og bymotorveier. 

HELE GRÜNERLØKKA SKULLE RIVES
De første riveplanene for Grünerløkka kom i 1936. Reguleringsvesenet 
foreslo at mindre deler av den eldre bebyggelsen mot gater skulle 
bevares, men det meste skulle bort. Opp skulle det komme nord-sør-
gående lamellblokker i ni etasjer. Det ble ikke noe av disse planene, 
og den samme skjebnen fikk neste utspill i 1938-39. Denne gangen 
vedtok reguleringsrådet at all gammel bebyggelse på Løkka skulle 
saneres. Nye blokker skulle nå være i fire etasjer.

Under krigen lå saneringsplanene på is, men i 1947 vedtok bystyret 
at hele Enerhaugen og to kvartaler på Grünerløkka skulle rives. Igjen 
skjedde ikke noe. Mangel på erstatningsleiligheter var den offisielle 
forklaringen. Først mer enn ti år seinere kom første sanering på øst-
kanten – riving av Enerhaugen. (Rester av den gamle bebyggelsen der 
finnes nå bare på Folkemuseet.) Opp kom fire nye 13-15 etasjers nye 
boligblokker, bygd 1960-65 og med OBOS som byggherre.  
          
   

Gatebelysning, 

Drammensveien, ca. 1925.

Foto: Ukjent / Oslo Museum

Alt det røde mot 

Sofienbergparken skulle 

rives for Selvaagblokkene. 

(Saneringskart Oslo 
kommune 1979)
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PRIVATBILISME OG NYE LUFTSLOTT
Tidlig på 1960-tallet var det nok en gang store vyer for Grünerløkka. 
Nå var det Oslo Byes Vel (stiftet 1811) som var drivkraften. I 1961 viet 
foreningen sitt tidsskrift St. Hallvard 100 sider til Edvard Bull sin 
store artikkel Grünerløkka: Beste Østkant om bydelens første hundre 
års historie. 

Samtidig lanserte foreningen en stor arkitektkonkurranse om 
Grünerløkkas framtid. Var det fritt fram til å kaste seg over sentrale 
byområder, særlig hvor det var mye arbeiderboliger? Fire fremadstre-
bende kontorer ble invitert til å delta. Arkitektene Nils Haugstveit, 
Kjell Lund og Nils Slaatto foreslo boligblokker opp til 36 etasjer høye. 
Det ville i så fall bli Nordens høyeste bygninger. Mari og Gullik 
Kollandsrud nøyde seg med 15 etasjer og med barnehager på takene.

Uansett eventuelle gode intensjoner så ble det ikke noe Corbusier-
inspirert mini-Brasilia på Grünerløkka. Heldigvis! Oslos finansrådmann 
kommenterte at han ikke anså totalsanering som en kommunal oppgave 
på grunn av «de betydelige uttellinger» det ville kreve. Totalsanering var 
heller ikke påkrevd av «bolighygieniske» grunner. Byplankontoret var 
av samme oppfatning, men bystyret ba likevel om et program for hele 
Grünerløkka med hva de kalte «etappevis sanering i rasjonelle enheter.»

1960-tallet var privatbilismens første tiår. En stor transportanalyse for 
Oslo konkluderte med at bymotorveier måtte bygges. Bystyret vedtok 
de nye traséene, og tilrettelegging for disse ble dermed prinsippet for 
framtidige saneringsplaner. Svært lite av de nye veiene ble bygget 
(unntatt på Vaterland). Forslagene om veitunnel gjennom og under 
Slottsparken, pluss et svært spagettikryss litt nord for Olav Ryes plass, 
ble det (heldigvis igjen!) ikke noe av. Uansett, så ble det i 1970 vedtatt 
byggeforbud for større deler av Grünerløkka – i påvente av de nye 
bymotorveiene.

Unntaket var Søndre Grünerløkka hvor det var planlagt storstilt riving. 
Det avgjørende vedtaket kom høsten 1972. Nystartede Grünerløkka 
Leiebeboerforening ba forgjeves formannskap og bystyre om ikke  
å vedta sanering som ville føre til at 1400 beboere måtte flytte. 

Slik ønsket Selvaag og 

Oslo Byfornyelse det  

i Toftes gate.  

NB! blokkene vender 

ryggen mot gata.  

(VG 23. april 1980)
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Grünerløkka Leieboer

forening ville bevare 

hjørnegården på Olav 

Ryes Plass pluss hele 

kvartalet. 

Foto: Klassekampen

Samme hjørne av Olav 

Ryes plass 19.01.2020. 

Foto: Odd Iglebæk

Ettermiddag  

Olav Ryes Plass,  

Edvard Munch, 1884. 

Gården i midten ble revet i 

22. september 1977. 

Bildet er i privat eie
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Området hadde 100 eiendommer med 697 leiligheter, 137 hybler og 
169 bedrifter. 55 % av boligene var uten wc. Samlet skattetakst var 
19 millioner kroner og tomteverdi 11 millioner. 

Etter saneringsvedtaket startet OBOS og USBL oppkjøp av eiendom-
mer i strøket. Disse ble etterhvert revet enkeltvis. Utpå 1980-tallet ble 
det bygget nye boligblokker her. Det skjedde uten de store protestene. 
Var det erfaringene fra Grünerbyggkampene som gjorde seg gjeldende?

GRÜNERLØKKA LEIEBOERFORENING STIFTES 1971
Den 8. desember 1971 ble Grünerløkka leieboerforening stiftet  
i Folkets Hus ved Dælenenga. Initiativtaker var de tre arkitektstudentene 
Amund Kjeldstad, Ivar Hvattum og Johan-Ditlef Martens.  
Som en del av sin diplomoppgave studerte de Grünerløkkas utvikling 
og utfordringer fra et beboerperspektiv. Det var et gjennomgripende 
arbeid de unge studentene utførte. Konklusjonen ble et initiativ til  
å danne en lokal leieboerforening. Som første leder ble Øyvind Foss 
valgt, prest i Sofienberg menighet.   

Oslo Leieboerforening ble stiftet 1933. Denne konsentrerte seg mest 
om leieboers rettigheter og lite om byutvikling. Lokale foreninger 
manglet, og tydeligvis var tida overmoden for dette. Som nevnt ble 
slike etablert i de fleste av Oslos gamle arbeiderstrøk på samme tid. 
På Grünerløkka vokste foreningen raskt. Den hadde i 1975 ni hundre 
betalende medlemmer. Det var ca. ti prosent av bydelens befolkning.

På dagsorden stod vedlikehold, forholdet til gårdeierne, brannfare, 
trafikk og sanering, men også gårdsromfornyelse, barnehager og tiltak 
for unge og eldre. Ulike beboergrupper arbeidet med kunnskap om 
de ulike temaene. Fem til-åtte ganger i året gav foreningen ut Grüner-
posten med oppdatert informasjon om bydelen og kampen mot 
sanering. (Undertegnede var i flere år Grünerpostens redaktør.)

Der var et nært samarbeid med det lokale biblioteket og lokalt nærings-
liv, for eksempel møbelhandler Thv. Gaarder nederst i Thorvald Meyers 
gate som var ivrige motstander av sanering og bymotorveier. Foruten 

Toftesgate i dag og 

uten Selvaagblokker. 

Foto: Odd Iglebæk,
januar 2020
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styret i leieboerforeninga, etter hvert ledet av Kjell Bitnes, Mons Muri 
og Janne Wetre, var de to lokalpolitikerne, Roy Otto Tregde (AP) og 
Jan E. Skjær (H), viktige nøkkelpersoner i bydelens politiske engasje-
ment. Sistnevnte drev kiosk på Olav Ryes plass, et utmerket utkikk-
spunkt.  

DEREGULERT HUSLEIE OG OBLIGASJONSLÅN
Mange gårdeiere var ikke fornøyd med hva de kunne få inn i regulert 
husleie. De ville ha større avkastning. Den lovlige måte å gjøre dette 
på, var å utstede obligasjonslån. Leieboerne lånte penger til gårdeieren 
med pant i eiendommen. Kravene var at det skulle betales vanlig rente, 
men mange av gårdeierne jukset med dette. 

Et grunnleggende trekk ved byleiegårdene var at husleia var offentlig 
regulert. Bestemmelse gjaldt for bygårder i Oslo, Bergen, Trondheim, 
som var bygd før 1938. Reglene fastslo hva maksimum leie kunne 
være i forhold til standard størrelse og beliggenhet. Systemet varte 
fram til 1982, da den første Willoch-regjeringa fikk det opphevet. 
Begrunnelsen var delvis å få slutt på penger under bordet, men det 
viktigste var å få deregulert boligmarkedet både for leieboliger og 
borettslagsleiligheter. Utvilsomt lyktes de med begge deler.

BYFORNYELSE OG BORETTSLAG
Byfornyelse på beboernes premisser hadde i mange gårder pågått lenge 
før 1970-tallet. Det vanligste var å forsterke de elektriske anleggene, 
installere dusjkabinett og varmtvannsbereder i et hjørne på kjøkkenet, 
sette inn varevinduer, bytte ut gamle koksovner med kaminer, fikse 
nedslitte gulv etc. I noen få tilfeller var det gårdeierne som organiserte 
og gjennomførte arbeidene, men som oftest var det leieboere sjøl, 
særlig de som hadde standard leiekontrakter. Det var en ganske sikker 
investering, og om de flyttet ut var det vanlig at de som flyttet inn 
betalte for det nedlagte arbeidet.

Fra midten av 1930-tallet, men særlig etter andre verdenskrig, vokste 
boligsamvirket i Norden med rekordfart. Beboerne skulle via sine 

leiligheter være medeier i huset hvor de bodde. Ikke minst var dette 
politikken for nybygg i Oslos raskt voksende drabantbyer. Men det var 
også noen få tilfeller av omgjøring av leiegårder i indre by. I 1962 ble 
et slikt frittstående borettslag dannet i Seilduksgata 10 på Grünerløkka. 
Tidlig på 1970-tallet var innskuddet her 4 500 kr og husleie 164 kr 
for en treroms leilighet. I blokkene på Enerhaugen var tilsvarende 
summer 24 000 kr og 340 kr, mens på Tveita og Romsås var det litt 
lavere innskudd, men høyere leie. 

Borettslag i gamle gårder i indre by var altså en langt rimeligere boform 
enn nybygde leiligheter, men i praksis vanskelig å realisere. Framfor 
alt krevde det ei kjerne av godt motiverte beboere, en gårdeier som 
ville selge til beboerne og at det ikke var direkte saneringstrusler 
hengende over området. Så til tross for at den lokale leiebeboerfore-
ninga ivrig propaganderte for slike borettslag for å forbedre eksisterende 
boliger, ble det på Grünerløkka ikke mer enn en handfull av dem. De 
fem lå alle mellom Sofienbergparken og Schous bryggeri, som på dette 
tidspunktet var uten nærstående saneringsplaner.

EKSPROPRIASJON SOM METODE
Eierskapet i de aller fleste kvartalene i indre by var ofte delt mellom 
15-20 eller flere ulike gårdeiere. Disse hadde gjerne høyst ulike per-
spektiver for framtida, og dermed måtte en omfattende offentlig 
innsats (ekspropriasjon) til for å realisere sanering. I praksis vil dette 
si at kommunestyret fatter vedtak om å kjøpe opp privateide tomter 
til nybygg eller andre formål. Prisen er offentlig bestemt. (Ekspropriasjon 
kan brukes både for bebygde og ubebygde tomter.) Grünerposten nr. 
7/1974 opplyser for eksempel om at Oslo kommunes eiendomskon-
tor kjøpte eiendommer for 14,3 millioner kroner til saneringsformål 
i 1973. Størst var oppkjøpene på Kampen, Bjølsen og Tøyen, men 
også Søndre Grünerløkka var inkludert.

Ekspropriasjon skulle bli et vanlig verktøy også i byfornyelsen. I 1976 
opprettet Oslo kommune sammen med OBOS og USBL det halv-
kommunale selskapet Oslo Byfornyelse AS. Nå skulle leiegårdene ikke 
saneres, men utbedres til en såkalt 30-års standard. Gårdeierne kunne 
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velge å gjøre dette sjøl, men de færreste gjorde det. Dermed ble det 
til at kommunen eksproprierte og gjennomførte utbedringene via sitt 
selskap. Deretter ble gården overført til beboerne som et nystiftet 
borettslag. Laget overtok også all gjeld, dvs. utgiftene til de gjennom-
førte utbedringene og til selve kjøpet (ekspropriasjonen) av gården.     

SLAGET OM GRÜNERBYGGKVARTALET
I 1884 malte den unge Edvard Munchs Ettermiddag på Olaf Ryes plass. 
Bildet viser en fredfull og solfylt sommerdag. Det viser også den flotte 
hjørnegården Markveien 35. Selv om bildet er skisse-aktig, ser man 
godt hvordan bygningen gir en fin innramming til det som ennå i dag 
er Grüner-løkkas viktigste grønne plass. De nærmeste dagene etter 
22. september 1977 skulle den vakre gården bli fjernet for alltid.

Men før det hadde hele det såkalte Grünerbyggkvartalet – Markveien, 
Nordre gate, Fossveien og Sofienberggata, med unntak av Beckers (nå 
Vinmonopolet), blitt revet. Borte var dermed også den flotte raden 
av leiegårder som red på toppen av gressbakken, som går fra Akerselva 
ved Nedre Foss Mølle og østover.

Dette var det ene av de to kvartalene bystyret vedtok å sanere alt i 1947. 
Det andre var kvartalet nord for dette, med vestsida direkte mot Olav 
Ryes plass, og som inkluderer den fantastisk vakre bygården Olav Ryes 
plass 6. 

Faktisk vedtok bystyret allerede i 1953 at de to kvartalene skulle 
eksproprieres, men så ble det mye fram og tilbake om totalsanering 
av hele Grünerløkka, ikke minst etter Oslo Byes Vel sin arkitekt-kon-
kurranse i 1961. Deretter var det nye utredninger, men i 1970 vedtok 
bystyret totalsanering av Søndre Grünerløkka. De to allerede omtalte 
1947-kvartalene, ble definert som Nordre Grünerløkka. Her ble det 
vedtatt at det skulle være fritt fram å fremme private saneringsforslag. 
(Kilde: Grünerløkka, – en saneringsmoden bydel? 1971)

Tydeligvis rant planene for kvartalet mot Olaf Ryes plass ut i sanden, 
det ble ikke noen riving. Men for det andre kvartalet skulle saneringen 

bli fullbrakt. En viktig årsak til dette var at et av byens store entreprenør-
selskaper, Ragnar Evensen A/S, kom inn som medeier i AS Grünerbygg. 
Selskapet presenterte planer med sju-åtte etasjer mot Markveien og 
fire-fem mot Fossveien i en kraftig betongkontruksjon med flate tak 
+ et stort underjordisk parkeringsanlegg. Leilighetstallet i kvartalet 
skulle fordobles fra 120 til 240.

Allerede 20/06/73 skrev Dagbladet at Saneringsfrykt brer seg på 
Grünerløkka. Artikkelen var basert på intervjuer med beboerne  
i Grüner byggkvartalet. De ønsket å bli boende i området, men fikk 
ingen informasjon om hva det ville koste å bo i de nye leilighetene. 
Minst 14 leiligheter i kvartalet var allerede tomme, og de fryktet at 
det ville bli flere. Støtte hadde de så langt bare fått fra Grünerløkka 
Leieboerforening.

Markveien var blokkert og 

rivingen hadde startet. 

Foto: Klassekampen
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ØKT FRUSTRASJON – GÅRDENE I BRA STAND
Frustrasjonen var i ferd med å spre seg. Da regulering og ekspropria-
sjon for kvartalet ble vedtatt i bystyret i september 1975 skjedde det 
mot de 14 stemmene til SV, Venstre og Natur- og miljøvernlista. På 
initiativet til Grünerløkka Leieboerforening ble det presset fram en 
tilstandsvurdering av kvartalet. Den konkluderte med at 85 % av 
gårdene kunne rehabiliteres, og at mange av dem var i god stand. 
Samlet kom 200 protester til saneringen av Grünerbyggkvartalet, og 
avgjørelsen ble anket til Kommunal- og arbeidsdepartementet, som 
ikke tok den til følge.

27. desember 1975 meldte Arbeiderbladet om Dårlig framdrift i sanering 
og fornyelse av hovedstaden. Artikkelen informerte om at kommunen så 
langt hadde ervervet 11 eiendommer i Grünerbyggkvartalet og at fire 
skulle eksproprieres. Grünerpostens ektranummer nr. 2/1976 utdypet 
med at en av dem var Markveien 35. Ikke før 24. april 1976 ble det 
inngått avtale om at gårdens eier, Rolf Ingebrigtsen, skulle selge til 
kommunen for 800 000 kr. Forhandlingene hadde trukket  
i langdrag. Først var Ingebrigtsen mot riving, men etterhvert satset han 
heller på å få seg seks leiligheter pluss forretningslokaler i det nye 
Grünerbygget.  

De fleste gjenværende beboere i kvartalet og Grünerløkka Leieboer-
forening jobbet fortsatt for rehabilitering, og fra høsten 1976 også 
med okkupasjoner. Første gården ble Fossveien 1. Fra våren 1977 
tilkom også Markveien 41, som hadde vært et lager- og tekstillokale.
Fra midt på 1970-tallet til et stykke utpå 1980-tallet var det vanlig 
med harde konfrontasjoner mellom politi og demonstranter i Oslo. 
Det gjaldt for streikende bryggearbeidere, streikende Linjegodsarbeidere, 
ungdom som okkuperte Hammersborg skole og fra 1980-tallet nær-
mest et årlig sammenstøt mellom politi og ungdom på Karl Johan 
natt til 1.mai. Normen var politi med køller, skjold og visir og gass-
masker for å beskytte seg mot sin medbrakte tåregass. Hester ble satt 
inn, særlig for å spre demonstrantene.

KNALLHARD STILLINGSKRIG MELLOM POLITI OG HUSOKKU-
PANTER.
Det er tittelen Dagbladet valgte fredag 23. september 1977. For 
undertegnede, som var et øyevitne, må tittelen beskrives som en god 
oppsummering. Artikkelen fortsetter:

Stemningen var meget amper i Markveien fra grålysningen til henimot 
22.00-tida i går kveld. 300-400 demonstranter stod militant oppstilt på 
den ene sida av gata og mot seg hadde de 50 politifolk med skjold, hjelmer 
og bevæpnet med køller. Like ved stod også sju politihester oppstilt, mens 
rivningsfirmaet H. Løvstad &Sønner arbeidet ufortrødent hele dagen med 
å jevne Markveien 35 og 37 med jorda.

22. september 1977. 

Slaget om Grünerbygg

kvartalet var over. 

Foto: Klassekampen
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Det var altså forbi. Beboerne hadde tapt og det nye Grünerkvartalet 
skulle bygges. Mot Fossveien ble prosjektet justert og fikk saltak og 
en litt mykere fasade. Mest interessant var kanskje likevel at det ikke 
ble flere slike totalsaneringer på Grünerløkka og i større deler av Oslos 
veletablerte arbeiderstrøk. Tydeligvis syntes mange at omkostningene 
ble for store.  

Beckers var det eneste 

som ble bevart av 

Grünerbyggkvartalet. 

Foto: Odd Iglebæk, 
januar 2020

Grünerbygget inne i kvartalet ble bygd 

som planlagt. 

Grünerbygget mot Fossveien ble 

«forbedret». 

Begge foto: Odd Iglebæk,  
januar 2020

Tusen takk!

Oslo Byes Vel mottar med ujevne mellomrom både arv og gaver som bidrag til sitt arbeid 

for trivsel og delaktighet i byens utvikling. Gaver kommer som regel fra medlemmer, og 

arv etter tidligere medlemmers ønske. Vi vil gjerne få uttrykke en varm takk for disse 

viktige bidragene.




