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Blandt de midler som vi under diskussionen ifjor høst 

om bolignøden foreslog' anvendt for at fremme arbei- 

derbebyggelsen var ogsaa et oplysningsarbeide blandt 

landets industridrivende, med detaljerte meddelelser 

ledsaget av planer, omkostningsberegninger m. v. fra 

forskjellige industrielle bedrifter som allerede har iverk- 

sat bygning av arbeiderboliger, egne-hjemkolonier m. v.

Fællesforeningen har som bekjendt ogsaa optat et 

direkte organisationsarbeide for dannelse av industrielle 

byggegarantiselskaper, efter en plan som har vundet 

almindelig tilslutning. Vi anser det godtgjort at bolig- 

saken er gjenstand for vore industridrivendes livligste 

interesse, og vi vil bidra til yderligere at anspore 

denne interesse ved en artikelserie omhandlende for- 

skjellige typer paa saadan bebyggelse som her kan 

være tale om, utført eller under utførelse ved indu

strielle bedrifter hjemme og ute.



A/S Freia Chocolade Fabriks arbeiderbebyggelse.

Høsten 1910 kjøpte Freia en parcel av eiendom- 

men Vestre Hasle, stor 21 116 m2. Stedet ligger ca. 15 

minutters vei fra fabriken, høit og frit med en ene- 

staaende vakker utsigt over Kristianiadalen og fjorden.

Umiddelbart efter indkjøpet blev norske arkitekter 

indbudt til konkurranse om regulerings- og bebyggelses

plan for eiendommen.

Sommeren 1911 blev eiendommen med tilhørende 

frugthave anvendt til smaahaver for fabrikens arbei 

dere — en anvendelse som de ikke bebyggede tomter 

fremdeles finder.

Samme aar blev grundarbeider samt anlæg av 

vand- og kloakledninger igangsat. Der blev oparbeidet 

vei over eiendommen, nedlagt hovedvandledninger og 

kloaker samt bygget et septictankanlæg for den sam

lede planlagte bebyggelse.

Vaaren 1912 paabegyndtes opførelsen av 2 dob

belthuse samt en paviljong i det imidlertid paabegyndte 

parkanlæg. I 1913 blev opført endnu et dobbelthus, 

og 1914 fortsattes bebyggelsen med 5 huse i sammen

hængende række.

I 1916 blev der paabegyndt opførelsen av 4 nye 

bygninger hvorav et er rækkebebyggelse med 5 huse, 

og 3 er dobbelthuse i likhet med de tidligere opførte. 

Disse bygninger vil bli færdige til sommeren.

Villaerne er opført av teglsten med spækket ytter- 

flate. Etageskillene er vanlige træbjelkelag med stubbe

loft. I de ældre huse er alle vægger panelt og delvis 

tapetsert, i de under bygning værende huse er der 

pudsvægger — ogsaa delvis tapetsert.

Hver leilighet er paa 3 værelser, fordelt paa 2 

gulv med kjøkken og spisestue i 1ste etage og 2 sove-
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værelser i 2den. Hver leilighet har egen indgang, eget 

bryggerhus og øvrige kjelderrum.

I hver leilighet er indlagt elektrisk lys samt W. C. 

som har forbindelse med den fælles septictank.

Husene omgis av haver, hvorav hver leieboer
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disponerer ca. 400 m2. Desuten har anlægget som 

ovenfor nævnt en park med paviljong til fælles avbe- 

nyttelse.

Omkostningerne ved anlægget fremgaar av neden- 

staaende tabel.

Hasleby s anlæg.

Arkitektkonkurransekr. 7 391,53

Tomt. Tomtens kostende • • kr. 19 787,69

Gjærdeomeiendommen „ 1 661,81
 ------------------ „ 21 449,50

Vei, vand, kloak og planering., 18 343,75

Park og smaahaver.

Skillegjærderkr. 675,52

Beplantning etc„ 1 444,71

2 trapper i parken • • • • „ 445,06

Sommervandledning • • • • „ 300,00 ■
 ------------------ „ 2 865,29

Paviljong og flagstang m. v.„ 4 166,65

Sum kr. 54 216,72

Efter ovenstaaende kommer 21 116 m2 tomt med 

behandling paa kr. 54 216,72 d. e. pr. m2 kr. 2,57.

Villa Marie og Villa Sofie.

Byggesum inkl. planering • kr. 27 256,40

Utsprængninger av tomt • „ 1 200,00

Arkitekthonorar„ 1 387,00

Havegjærder„ 734,00

Renter i byggetiden • • • • „ 750,00
------------------kr. 31 327,40

Bebygget flate utgjør 198 m2.

I 1912 kostet altsaa 1 m2 bebygget flate kr. 158,20.
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Villa Helga*).

Byggesum inkl. planering • kr. 15 488,12

Arkitekthonorar„ 731,00

Havegjærde„ 200,00

Renter i byggetiden • • • • „ 127,10

kr. 16 546,22
Bebygget flate utgjør 101 m2.

I 1913 kostet altsaa 1 m2 bebygget flate kr. 163,80.

Villa Magna og Villa Signe.

Byggesum inkl. planering, • kr. 35 871,28

Utsprængning av tomt • • „ 533,25

Arkitekthonorar„ 1 640,00

Havegjærder„ 459,50

Renter i byggetiden • • • „ 333,34

------------------- - kr. 38 837,37 
Bebygget flate utgjør 232 m2.

I 1914 kostet altsaa 1 m2 bebygget flate kr. 168,40.

De under opførelse værende bygninger med ialt 

11 enkelthuse antas at ville komme paa tilsammen 

kr. 180 000,00 d. e. pr. m2 bebygget flate kr. 348,80.

Naar man tar hensyn til at grundforholdene har 

været noget ugunstigere ved de sidst byggede huse 

end ved de tidligere, saa kan man til belysning av 

byggeprisernes stigning regne, at i dette tilfælde er 

det blit temmelig nøiagtig dobbelt saa dyrt at bygge 

1916 (sidste del) som i 1914.

Husene bortleies til fabrikens arbeidere og funk

tionærer. Leien er imidlertid sat saa lav at den ikke 

kan dække fabrikens utgifter ved villaerne.

Fabrikens aarlige utgifter og indtægter ved arbei- 

dervillaerne fremgaar av nedenstaaende tabel.

*) Utsprængning av tomten var her unødvendig.
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Utgifter ved Hasleby.

1913 1914 1915 1916

Vedlikehold av hus og div. • 189,73 361,35 271,40 1067,09

Vandavgift og skatter • • 212,16 354,03 533,33 1029,11

Renhold................................. • 14,70 19,80 39,45 46,20

Renter av bygn. m. tomt • • 1900,76 2777,93 3951,26 4878,04

Sum av utgifter • • 2317,35 3513,11 4795,44 7020,44

Bruttoutgift pr. leilighet • • 579,34 585,52 564,17 638,22

6



Til ovenstaaende tal maa der imidlertid bemerkes 

at vedlikeholdsutgifterne selvfølgelig i de første aar, 

mens husene er helt nye, biir forholdsvis smaa, saa- 

ledes at man i det lange løp maa gjøre regning paa
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at vedlikeholdsomkostninger paa saadanne bygninger 

maaske biir noget større.

En samlet oversigt over de enkelte leiligheters 

størrelse, kostende m. v. er git i hosstaaende tabel.
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Det fremgaar av tabellen at de samlede aarlige 

utgifter gjennemsnitlig har løpet op i 7,2 % av vær

dien, naar der er regnet 5 % renter av bygningens 

og den tilhørende tomts kostende.

Som tidligere fremhævet maa vedlikeholdsutgif- 

terne i det lange løp regnes høiere og følgelig ogsaa 

utgiftsp rocenten.
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Freia har utført det beskrevne anlæg udelukkende 

ved egne midler uten nogensomhelst offentlig støtte. 

Selskapet har selv maattet bekoste hovedvandledning 

(fra hvilken ogsaa naboer faar vand), hovedkloak og vei.

I de aarlige utgifter indgaar vedlikehold av ad- 

komstvei til eiendommen; ikke alene av den del som 

støter til eiendommen, men med en betydelig andel 

av vedlikeholdet av den hele private vei som fører 

fra bygrænsen og et stykke forbi eiendommen.

Alle er enige om at kommunen under de nuvæ

rende forhold bør g]øre mest mulig for at fremme og 

støtte byggevirksomheten, hvor det gjælder hensigts

mæssige boliger for arbeidere. Det skulde da synes 

naturlig at kommunen først og fremst løste de nær- 

mestliggende opgaver, nemlig veibygning, anlæg av 

hoved-, vand- og kloakledninger, og vedlikehold av disse 

anlæg.

Det er mulig at Akers kommune i denne hen

seende har utført ikke ubetydelig andetsteds, men Freia 

har i den tid selskapet har arbeidet med sine arbeider- 

villaer ikke kunnet spore nogen interesse fra det offent

liges side for at støtte eller lette virkeliggjørelsen av 

fabrikens plan om sunde boliger for industribefolk

ningen.

Foruten hvad der ovenfor har været pekt paa kan 

i den forbindelse nævnes følgende som typisk eksempel 

paa den „støtte“ man maa regne med fra det offentlige.

Efterat de første huse var tat i bruk i 1913 mer

ket man at der seg kloakvand fra de tilstøtende eien- 

domme ind i kjelderen i det nærmestliggende hus og 

utover i parkanlægget. Vandet utbredte en sterk stank 

baade inde og ute. Selskapet klaget straks til Akers 

Helseraad over tilstanden, og Helseraadet interesserte
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sig sterkt for at faa bedret forholdet og ga sine paa

læg, men Helseraadet hadde ikke magt til at frem

tvinge de forholdsregler som maatte til. Kloakvandet 

har stadig løpet, det har efterhaanden ødelagt det 

parkanlæg og den lekeplads som koloniens barn var 

henvist til, og endnu efter 4 aar — hvori der gjen- 

tagende har været sendt klager og utredninger baade 

til Akers helseraad og til Akers formandskap, ser man 

ingen utsigt til sakens løsning.

Selskapet har ivinter paabegyndt grundarbeider 

for endnu et nyt hus, men har nu maattet avbryte 

arbeidet i paavente av en løsning av det nævnte kloak- 

spørsmaal.

I det hele tat har Freia’s erfaring fra Hasleby 

vist at det offentlige ikke omfatter byggevirksomheten 

med den interesse som man dog skulde kunne vente. 

Og dette har i ikke ringe grad hemmet Freia’s bygge- 

virksomhet paa Hasleby.
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Alby United Carbide Factories, Limited, Odda.

Efter fabrikens oplysninger gir vi nedenfor en 

kort oversigt forsaavidt angaar boliger for arbeidere 

og formand.

Da selskapet startet i 1907, blev der bygget 34 

boliger å 4 leiligheter i Odda, herav er 36 leiligheter 

paa 1 værelse og kjøkken samt 100 leiligheter paa 2 

værelser og kjøkken av omtrent samme hustype (se 

tegn. Ab—1). — Til hvert hus hører foruten bygge

tomten ca. Va maal jord. Husene med tilliggende jord 

utleies for en meget rimelig leie, i hvilken elektrisk lys 

er inkludert. Husene er skifertækket, opført av bin- 

dingsverk, utvendig bordklædd paa pap, indvendige 

vægge panelt. Under husene er murede kjeldere som 

tegningerne viser. Til hvert hus hører uthus ca. 

6 m. X 6 m.

I 1913 erhvervedes et større areal paa Eitrem ca. 

15 minutters gang fra Odda, og man indbød til arki- 

tektkonkurranse for enehjemsbebyggelse og utparcel- 

lering av stykket. Der indkom forslag fra en række 

kjendte arkitekter og blev umiddelbart derefter gaat 

igang med opførelse av 10 reisverkhuser av den type 

som ved konkurransen blev tildelt 1ste præmie (se 

billedet). Husene (beregnet til 2 familier) er, som man

14



ser, 2-etages med 2 værelser, kjøkken, W. C. og gang 

i hver etage. Væggene i værelserne er trukket, kjøk- 

kcnvæggene kun panelt. Kjelderne er støpt i beton.

Formandsbolig.

Overalt er indlagt elektrisk lys. Til hvert hus hører 

ca. 350 m2 jord. 4 av disse „egne hjem“ er kjøpt 

(paa avbetaling) av arbeidere, de øvrige 6 leies ut. laar 

(1917) fortsættes bygningen paa Eitrem med yderligere 

5 huse av samme type. Husene biir færdig i april. 

Ialt vil der efterhaanden bli bygget 36 „egne hjem“ 

paa Eitrem av denne hustype, som synes at være 

populær.

15



„Egne hjem “ paa Eitrem . Reisverk. 1ste præmie.

1
6
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Type Ab
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Paa gaarden Freim i nærheten av Odda opføres 

i disse dage 3 formandsboliger av type som tegnin

gerne viser. Ogsaa formandsboligerne er reisverk med

Formandsbolig.

betonkjelder, skifertak, W. C. og elektrisk lys, de er 

som man ser 2-etages med 3 værelser og kjøkken etc. 

i hver etage, beregnet paa 2 familier.

Der var til iaar planlagt opførelse av et stort 

arbeiderboligkompleks av beton og mur i selve Odda 

for karbidfabrikens arbeidere. Komplekset er beregnet 

paa 40 familier. Imidlertid er byggepriserne slik at 

planen foreløbig er ugjennemførlig, hvorfor man heller

18



har gaat til < kjøp og leie av en række 3-etages træ- 

gaarde i Odda og indredet disse.

19



A/S Hurum Fabriken

Vi har for tiden følgende boliger for arbeiderne 

ved vort anlæg:

2 hus med 6 stk. 2 værelses- og 6 stk. 1 værelses- 

leiligheter, og 2 hus med 4 stk. 2 værelsesleiligheter.

Husene er bygget av træ. Der betales kr. 11,— 

pr. maaned for 2 værelsesleiligheter og kr. 7,— pr. 

maaned for 1 værelse og kjøkken. Der er delvis ind

lagt elektrisk lys, for hvilket der betales 25 øre pr. 

maaned for 16 lys lamper og 40 øre pr. maaned for 

25 lys lamper.

Disse boliger har ikke været tilstrækkelige til at 

skaffe hus til samtlige vore arbeidere. For at av- 

hjælpe bolignøden har vi derfor nu besluttet at bygge 

en del flere boliger og har overdrat til hr. arkitekt 

Jens L. P. Flor at utarbeide tegninger for nye bo

liger.

Vi har for vore arbeidere gaat ut fra dobbeltbolig- 

systemet, hvor dog 2 familier intet har fælles uten den 

væg, som deler huset i 2 speilbilleder.

Som det fremgaar av de hosstaaende perspektiver 

og planer, vil bygningerne bli opført efter 3 standard

typer A, B og C med respektive 1 værelse og op- 

holdskjøkken, 2 værelser og opholdskjøkken og 3 væ-
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reiser og kjøkken med nødvendige ytre rum for hver 

familie.

- % MURUM FArøKED «
• KRISTIANIA -

• ORBtlDERBOLIG •
• FOR 2 fflMILJER •

- TVPE A ’

ßyggematerialet er træ. Til yttervægger skal an

vendes 4“ X 4“ bindingsverk med 3 paneler og 3 lag 

pap, hvorav det ytterste er impregneret. Kun det 

indvendige væg- og takpanel vil bli høvlet, ellers an-

21



vendes uhøvlet panel delvis som over- og underligger

panel og delvis som liggende „Vestlandspanel“.

Efter de priser som for tiden gjælder i Kristiania 

skulde et sæt av alle tre typer komme paa vel kr. 

40 000,— nemlig for type A vel 8000,— for type B 

vel 14 000,— og for type C vel 20 000,—, indbefattet

). ETAGE. LOFTSETAGE.

• flPDEIDERßOLIö f o k 2 mniLJER •

- TYPE B • 

alle utgifter, ogsaa arkitekthonorar, dog ikke tomt, 

som fabriken nemlig har meget billig.

Da imidlertid fabriken selv kan levere baade træ

varer og pap og har sten derute, vil omkostningerne 

bli betydelig mindre.

Type A passer kun for en ganske liten familie. 

Den har et kjøkken paa 18,5 m2 og et værelse i 2den 

etage paa 14 m2. Type B har et opholdskjøkken paa 

18 m2, et værelse i 1ste etage paa 14 m2, i 2den etage 

et soveværelse paa 16 m2 og en alkove paa 7 m2. 

I type C er kjøkkenet paa vel 12 m2, 2 værelser i 

1ste etage paa 16 14 m2 og et værelse i 2den

etage paa 20 m2 med alkove paa 7 m2.

22



* 7s HURUM- FABRIKER *
• KRISTIANIA •

fl»R60LI6 f o r  2 rßMILJER 
C fORMftrw)

«TYPE C *
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Høiden i lyset er i 1ste etage i samtlige huse 

2,50 m. Største høide i 2den etage, der tildels har 

skraatak, er 2,60 m.

Det er meningen saa snart som mulig at opføre 

en bygning av hver type for at indvinde erfaringer. 

Ut paa eftersommeren vil der bli bygget videre i den 

utstrækning, vi anser nødvendig.

Til tomter for boligerne er utlagt et areal øst for 

selve fabrikanlægget, skraanende ned mot fjorden i 

syd. De forskjellige fællesarrangements for kolonien 

vil bli planlagt sammen med selve reguleringen, som 

endnu ikke er tilendebragt.
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Aktieselskabet Vigelands Brug.

Aktieselskabet Vigelands Brug, Vennesla, meddeler 

at det hittil har benyttet 2 forskjellige typer av ar

bejderboliger, nemlig:

1. Boliger for 2 familier, én leilighet å 2 stuer, kam-

Fig. 1.
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Fig. 2.

rig. 3.
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Fig-. 4.

mers og kjøkken i hver etage med fælles indgang 

°g kjelder. Bygningerne er opført av træ (reis- 

verk med 2“ plankefyldning) paa graastensmur. 

Bygningerne blev opført i 1907 og kostet hver 

kr. 6000,—. Se fig. 1, 4 og 5.

Fig-. 5.
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2. Boliger for 4 familier, 2 værelser og kjøkken, 

samt egen indgang og entre til hver; kjelderen 

er ogsaa inddelt. Bygningerne er av træ, reisverk 

uten plankefyldning, men med dobbelt klædning 

og tjærepap utvendig og dobbelt panel med pap 

mellemlag indvendig. Opført paa betongrundmur. 

I disse boliger er indlagt vand og kloak, W. C. 

til hver leilighet, samt elektrisk lys. Tii hver 

bolig hører ca. 1/2 maal jord. Se fig 2, 3 og 5. 

Hver bolig har kostet ca. kr. 14 000,—.

For de først beskrevne boliger beregnes en maa- 

nedlig leie pr. leilighet av kr. 8,— og for de sidst 

beskrevne kr. 10,— pr. leilighet. Strømavgift betales 

av leierne.
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Orkla Grubeaktiebolag.

Orkla Grubeaktiebolag meddeler:

Vor bedrift er beliggende i Orkladalen og syssel

sætter for tiden ca. 1000 arbeidere. Tidligere rekrut

tertes disse for den overveiende del fra de omliggende 

jordbruksdistrikter, der er forholdsvis tæt befolket, 

saaledes at der var et ganske stort overskud av ledig 

arbeidskraft. Denne arbeidskraft hadde imidlertid som 

regel sine egne hjem i form av husmandspladser og 

smaagaarde rundt i distrikterne og arbeiderne indrettet 

sig derfor som regel saalrdes at familien bodde hjemme 

og passet stellet der mens arbeiderne nistedes ut og 

stelte sig selv paa gruben.

Der blev paa denne maate til en begyndelse ikke 

saa stort behov for familieleiligheter og vor første løs

ning av boligspørsmaalet bar ogsaa præg herav, idet 

barakketypen blev den fremherskende. I „Barakke- 

byen“ er der incl. endel spredt bebyggelse opført ca. 

40 beboelseshuse i hvilke vi i sin tid (1911) indkvar

terte ca. 800 mand. Husene var som ovenfor sagt av 

den vanlige barakxetype, som regel uten kjelder. I 

dette boligkomplek-. er der et spise- lokale, hvor folk 

der ikke holder sig selv kosten, kan faa fuld pension 

for en billig penge. Husleien er ogsaa lavt sat, idet 

den for ungkai^e er kr. 2,50 pr. maaned naar flere
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deler rum; familiefolk betaler kr. 5,—, 10,— og 15,— 

alt eftersom de har et, to eller tre rum. I alle rum 

er der installert elektrisk lys, der betales med 25 øre 

pr. normallampe pr. maaned.

Efterhvert som tiden gik blev der imidlertid flere 

og flere familier paa stedet; dels kom der indflyttende 

familier fra andre kanter av landet, dels blev de 

stedlige gifte arbeidere kjed av til stadighet at leve
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skilt fra sin familie og de tok derfor denne til sig 

i større og større utstrækning, hvilket hadde tilfølge, 

at flere og flere rum optokes av familier, saaledes at 

vi f. eks. i 1914 kun hadde 300 arbeidere boende i 

de hus, hvor tidligere 800 hadde fundet plads.

Fig. 2.

Samtidig med at familierne holdt sit indtog i vore 

boliger begyndte disses mangler som familieboliger at 

vise sig. Først av alt mangelen av kjelder, og ydre 

rum som størhus, tørrerum etc., dernæst det store 

barneantal i bygningen hvor flere familier bodde; det 

hændte saaledes, at der i ett og samme hus var 40 

barn. Disse forhold i forbindelse med den omstæn- 

dighet at det intime samkvem mellem nabofamilier,
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der f. eks. var henvist til at benytte samme trappe

opgang, stadig ledet til skjærmydsler mellem familierne, 

gjorde, at vi besluttet en radikal forandring av vor 

boligpolitik og gik om til anlæg av haveby med smaa

Fig. 3.

egnehjem til de enkelte familier. Figur 1 og 4 viser 

fotografier fra denne by, der endnu kun er i sin vorden.

Det ledende princip ved projekteringen av anlæg

get har været at hver familie skulde faa sit eget hus 

med V2 maal jord og ydre rum saaledes at de blev 

sat istand til at holde gris og høns samt dyrke poteter 

og drive litt havestel. Husenes planløsning er litt for- 

skjellig men alle indeholder de rum, som er gjengit
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paa figur 2 og 3, der viser plan av 1ste og 2den 

etage av vor saakaldte „A“-type.

Som det av tegningen fremgaar kommer man først 

ind i en entre, hvorfra opgang til 2den etage og ned

gang til kjelderen. Fra entreen kommer man direkte 

til kjøkkenet, der er anordnet til kjøkkenstue med 

indenforliggende alkove samt spiskammer. I 1ste etage 

er desuten en dagligstue med indgang saavel fra kjøk-
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kenstuen som entreen. I 2den etage er der 2 kvist

værelser. Kjelderen er utstyrt med bryggerhus, vedbod 

samt matbod likesom der ogsaa er reservert plads for 

vandkloset, hvis saadant med tiden biir ønskelig. Huset 

er forøvrig utstyrt med vand og vask samt elektrisk 

lys. Til hvert hus hører et uthus hvori privet, rum 

for høns og gris samt tørreloft.

Et saadant hus utleies til en familie, der da saa- 

længe leiekontrakten varer disponerer det og den til

hørende jord efter eget forgodtbefindende, dog saaledes 

at fremleie ikke kan finde sted uten vor godkjendelse. 

Det har været vor tanke, at leierne som regel kunde 

ha et kvistværelse bortleiet til to ungkarle saaledes 

at hvert egne-hjem skulde gi plads for 3 arbeidere.

I denne haveby er der desuten under anlæg for

samlings- og koncertlokale, skole, handelsforretning, 

idrætsplads m. m.

I det anlæg, som ovenfor er løselig skisseret, 

kan arbeiderne — ialfald foreløbig — kun faa leiet 

sine hjem. For de arbeidere, der maatte ønske at bli 

eiere har vi paa et andet sted opført endel huse med 

i det væsentlige samme utstyr som oven beskrevne 

„A“-type. Alle huse blev straks beslaglagt av arbei

derne og det er vor hensigt at opføre flere egnehjemi 

denne koloni. Kontraktsforholdet mellem egnehjems- 

eierne og os er saaledes, at de betaler et visst maa- 

nedlig avdrag paa kjøpesummen avpasset efter enhvers 

evne.
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Glomfjord AKtieselsK ap.

I. Naturen i Glomfjord.

Fykanfos.

Det terræn hvori kraftanlægget er beliggende 

er øde og udyrket og tidligere uten bebyggelse. 

Og selve dalføret er intet andet end en kløft i 

fjeldet. Kun paa nordsiden av selve fjorden laa før 

3 smaa gaarde, som nu eies av Glomfjord Aktie

selskap.
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Utsigt fra „byen“ mot Fykanfos 1915.

Parti fra fjorden.36



II. Glomfjord Aktieselskaps bebyggelse i 

Glomfjord, Nordre Helgoland.

Glomfjord Aktieselskap har under bygning inderst 

inde i Glomfjorden (litt søndenfor Bodø) et kraftanlæg

Parti fra „byen“ 1915.

som ved fuld utbygning vil yde ca. 150 000 hk. paa 

turbinakselen.

I forbindelse hermed vil der bli bygget store fabrik

anlæg, hvilke igjen nødvendiggjør bygningen av en by 

for 5—7000 mennesker.

Paa vor anmodning har selskapets administrerende 

direktør ingeniør Eiv. Hanssen tillatt os at offentliggjøre 

endel detaljer.

For at bygge den by der betinges av dette store 

industrielle anlæg har selskapet oprettet sit eget arkitekt

kontor under ledelse av hr. arkitekt C. Thune-Larsen.
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Her utarbeides nu tegninger til alle de bygninger der 

er behov for, naar flere tusen mennesker pludselig skal 

samles paa et sted, hvor der ingen bebyggelse var 

tidligere.

Vi skal her kun gi en kort oversigt over det aller- 

nødvendigste der maa bygges i første byggeperiode:

Permanente sovebarakker for ungkarer,

Permanent spisebarakke,

Vaskeri,

Badeanstalt,

Arbeiderboliger,

Funktionærboliger,

Butikker,

Messebygning for ugifte funktionærer,
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Hotel,

Logihus for montører,

Sykehus.

Av permanente sovebarakker og spisebarakker 

gjengir vi her planerne. De ligger paa Jæra, øverst i 

NO paa situationsplanen.*) De er bygget av træ.

*) Tidsskriftet nr. 27 — 1917 s. 218.
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Sovebarakken indeholder 12 soveværelser 2 vaske

rum, 2 tørkerum og WC. samt luftebalkon i 2. etage.

Hvert soverum er regnet til 2 mand; men i anlægs

tiden kan der uten vanskelighet placeres 4 mand i

•Fåc a DE• MOT- 3>yD-VtST.

Arbejderbolig.

hvert rum, ved at sengene bygges op i 2 høider. Hver 

barakke vil saaledes kunne rumme 48 mand. Av disse 

bygges der 7 stk., hvorved man her faar plads til 

336 mand.

Spisebarakken indeholder 2 spisesale, hver med 

plads til 96 mand; men ved provisorisk anordning 

for anlægstiden vil der bli placert 112 mand i hver 
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spisesal, altsaa ialt 224 mand. Kjøkkenet er fuldt ut 

moderne indredet. Fra kjøkkenet til 2den etages spise

sal er installert elektrisk matheis.

I 2den etage er foruten spisesalen 1 tørkerum 

for tøi samt 2 pikeværelser med plads til 3 piker. I

Arbeiderbolig.

spisesalene er som man ser av tegningen, anbragt skape 

for servise og opvaskkumme med varmt og koldt vand, 

derved slipper betjeningen at bære serviset frem og 

tilbake lange veier.

Vaskeri er indredet i kjælderen for spisebarakken. 

Her er installert moderne elektrisk drevne vaskeriind

retninger.

Bad er indredet i kjælderen i en av sovebarak- 

kerne. Dette bad, som væsentlig er beregnet for ar-
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beiderbefolkningen, indeholder 19 avklædningsrum for 

arbeidere samt 4 separate avklædningsrum for funk

tionærer. 12 duscher og 1 karbad.

Vaskeriet og badet er paa en maate provisoriske, 

da de skal avløses av eller suppleres med et større 

bad og vaskeri naar det biir fornødent.
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Arbeiderboliger. Av disse vil der naturligvis bli 

bygget mange forskjellige typer: rækkebebyggelse, min

dre leiehuse paa 6 leiligheter samt egne-hjemstyper.

Vi gjengir her en av de typer der skal bygges paa 

Jæra hvor de før omtalte sovebarakker er beliggende 

(se situationsplan øverst tilhøire). Disse hus indeholder
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2 leiligheter paa 1 værelse og kjøkken og 4 leiligheter 

paa 2 værelser og kjøkken. Til hver leilighet hører 

entré og WC., spiskammer samt klædesskape.

Værelsestørrelsen forholder sig som følgende:

7 værelse og kjøkken:

Kjøkkenca. 11,2 m.2

Soveværelse 15,75 „

2 værelser og kjøkken:

Soveværelse ca. 15,75 m.2 

 11,80 „ 

Kjøkken................................................................... 10,90 „

For nærværende har selskapet fundet det formaals- 

tjenlig kun at bygge 1- og 2-værelses leiligheter i for

hold henholdsvis V3 og 2/3 av samlede antal leiligheter. 

Husene bygges i 2 forskjellige typer. En med to fulde 

etager og en med 1 etage og mansardetage. Dette 

gjøres for at faa mere variation naar husene skal pla

ceres efter hinanden langs veien.

Ved arbeiderboliger i rækkebebyggelse er plan

løsningen og værelsestørreisene forøvrig omtrent som 

den før beskrevne.

Omkring den lille plads i vestre ende av Jæra er 

der ogsaa projektert arbeiderleiligheter samt en butik 

for strøket der oppe. Disse huse er tænkt opført av 

T-formet cement-hulsten. Husene pudses utvendig med 

cement-puds likeledes som der utvendig isoleres godt 

mot fugtighet. Indvendig anvendes kalkpuds hvorpaa 

tapetseres eller males. Til hvert hus hører tomt der 

tænkes beplantet.

Funktionærboliger. Av disse vil der bli bygget 

dobbeltvillaer og enkeltvillaer eftersom hvad tomten

44



er egnet for. Vi gjengir her en type med 4 værelser 

og kjøkken (dobbeltboliger). Funktionærboligerne er 

det meningen forsøksvis at opføre paa forskjellige 

maater, saasom betongstøpning (effektivsystem), betong- 

hulsten, teglsten, samt træ, alt indrettet efter de lokale 

forhold og placeringen.

Butikker. Kjøt- og fiskebutik med kjøleanlæg, 

salterum og verksted, opføres av træ, beliggende hvor 

der paa bykartet er merket med X (litt tilhøire neden

for midten).

Forretningsgaard og kino- og teaterbygning. Like- 

ledes er der projektert forretningsgaard og kino- og 

teaterbygning.

45



Norsk Hydro.

Rjukan. — Dens regulering og bebyggelse.

Byen er regulert som haveby.*) Byens hoved

gate: Sam. Eydes gate gaar i retning vest til øst paa 

Maanaelvens nordside gjennem hele byen i en længde 

av ca, 4 km.

2-familiehuse mellem middelskolen og torvet. Nedenfor 
dette 4-familiehuse, type O.

*) Kart over byen se Tidsskriftet nr. 31 — 1917 s. 249.
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Idet vi tar vort utgangspunkt fra selskapets fjøs- 

og staldbygning er der langs nordsiden av Sam. Eydes 

gate til bybroen (der fører over elven til fabrikerne 

og jernbanestationen) bygget en række huse av samme 

type (type J), hvilke fortrinsvis beboes av de formænd 

og arbeidere der p. g. a. sine beskjæftigelser maa bo

Murbeltet paa Ingolfsland. Første utbygning.

i nærheten av fabrikerne. I lien ovenfor disse huse 

ligger de fleste av fabrikernes funktionærboliger.

Paa strækningen Bybroen til den private bydel 

ligger selskapets varelager (landhandleri), apotek og 

postkontor, endel tilstøtende funktionærboliger samt 

selskapernes administrationsbolig.

Den private bydel, som strækker sig fra admini

strationsparken til og med Rjukan folkeskoler, antydet 

paa kartet med en sort linje, indeholder byens privat

bebyggelse og forretningsstrøk og adskiller sig saavel
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i regulering som bebyggelse fra den øvrige bydel. 

Terrænget mellem middelskolen (bygget av selskapet 

— men nu drevet som kommunal middelskole) og 

torvet er utbygget med 2-familiehuse, dels i mur og 

dels i træ. Paa bydelen fra torvet til kirken er der 

opført en række træhuse — av type O — 4-familie-

„Egne Hjem“ Ingolfsland. Type 11 a.

leiligheter å 2 værelser og kjøkken; samtlige hittil- 

nævnte huse bortleies. Bebyggelse nedenfor kirken 

(Ingolfsland og Tveito) er anlagt hovedsagelig som 

Egne Hjem koloni. Undtat herfra er murbeltet paa 

Ingolfsland og i Jernbanegaten og murbebyggelsen 

ved Tveitotjønna, hvilke huse er bygget av mur 

av brandtekniske hensyn. Sidstnævnte murbebyg

gelse er paa kartet avlagt med sort farve. Av 

Egne-Hjem-huser, der er opført av træ i P/2 etage 

med plads for 2 familier i hver etage å 2 værelser og
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kjøkken, er der utført 70 stk. type 11 a, og 8 stk. 

type 11 b; 6 stk. av type 22: 11 stk. av type A; 

8 stk. av type Ay; 12 stk. av type B; 10 stk. av 

type C; 4 stk. av type CII; 8 stk. av type D og 11 

stk. av type H.

I lien ovenfor kirken er der videre anlagt en del

„Egne Hjem“ Ingolfsland. Type 11b.

funktionærboliger og en større funktionærmesse. Paa 

Ingolfsland er der bygget et ungkarlspensionat med 

plads for 90 mand.

Byen har 3 parker. Braavold-parken, beliggende 

ved elven nedenfor administrationsbygningen, park 

utenfor ungkarlspensionatet, samt Tveitoparken, belig

gende omkring Tveitotjønna paa Tveito. Likeledes 

østenfor torvet en idrætsplads ca. 5000 m.2 fuldt op- 

arbeidet. Om vinteren benyttes denne til skøite- 

bane.
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Ad Bygninger.
Fjøs og stald:

Bygningen, der ligger i byens vestre ende og har 

en bebygget grundflate av ca. 1420 m.2 har kjælder 

og 1ste etage av mur og 2den etage av træ og mur. 

Bygningen gir plads for 156 kjør, 25 hester, ca. 20 

„Egne Hjem“ Jngolfsland. Type 20 b.

svin og indeholder forøvrig: Slagteri med kokeri, 

vognremisse, kjøle- og maalerum for melk. Loftetagen 

er indredet som lagerplads for for. For at sætte 

fjøs- og staldbygningen i forbindelse med jernbanen 

paa sydsiden av elven, er der bygget en taugbane (for 

at lette for- og gjødseltransport). Melken sælges for

trinsvis til selskapets arbeidere og funktionærer. I for

bindelse med fjøs og stald er der nu opført en bolig 

for bedriftens betjening.
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Varelageret:

For at kunne regulere varepriserne overfor privat

spekulation har selskapet opført et større varelager i 

øvre bydel med filial paa Ingolfsland. Dette varelager 

er at betragte som et kooperativt foretagende, idet

„Egne Hjem“ paa Tveito med et hus av murbeltet.

eventuelt overskud, dels fordeles mellem kjøperne og 

dels avsættes til fond for almennyttige øiemed.

Funktionærmessen, Ingolfsland:

Paa Ingolfsland er der som nævnt opført et pen

sionat med plads for 20 ugifte funktionærer.

For arbeiderne er der — som tidligere nævnt — 

opført et pensionat paa Ingolfsland med plads for 90 

mand. Prisen er for tiden for fuld pension henholds

vis kr. 97,— og kr. 87,— for enmands- og tomands

rum.
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Arbeiderboliger til bortleie:

Av arbeiderboliger som har vist sig at være prak

tiske til bortleie maa nævnes type J, O og type 22. 

Med hensyn til bygningernes kostende med øvrige op

lysninger henvises til vedlagte fortegnelse over hustyper. 

Det bemerkes dog at omkostningsopgaverne ikke vil

2-familiehuse paa Bøen — set mot torvet.

holde stik med nuværende priser, idet samtlige er 

bygget før krigen. Disse huse er samtlige opført av 

2V2“ piank med 2 bordklædninger og mellemliggende 

pap. Under hvert hus er bygget fuld kjælder med 

bryggerhus, vedboder og vandklosetter. Til hver lei- 

lighet hører desuten ca. 0,5 maal jord.

Mur bebyggelse:

Av murbebyggelse paa Ingolfsland er der opført 

og delvis under opførelse 20 boliger med tilsammen 

124 leiligheter, væsentlig bestaaende av cementhulsten
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med indvendig pap og panel (delvis leansten og Pors

grundsten). Bygningskomplekset, der blev paabegyndt 

i 1915 — og altsaa er bygget, og for en stor del 

bygges nu under høie material- og arbeidspriser, biir 

selvfølgelig meget dyrt. Der kan vistnok regnes med 

en pris av kr. 10000,— pr. leilighet.

Funktionærboliger.

Murbebyggelse Tveito (ved Tveitotjønna).

Her er opført en bygning for 10 familier, 2 å 8 

familier, 2 å 4 familier og 2 å 2 familier tilsammen 

38 leiligheter. Alle utførte i cementhulsten i 2 etager.

Murbebyggelse i Jernbanegaten:

Her er opført 9 række-huse med tilsammen 48 

leiligheter. Disse huse er ogsaa opført av cement

hulsten.
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Egne Hjem:

Av Egne Hjem er der til datum opført 187 stk. 

hvorav 103 av type 11, 23 stk. av type 20; av type 

A, B, C, D er der opført 61 stk. Disse typer er ind

redet med 2 leiligheter å 2 værelser og kjøkken. 

Samtlige Egne Hjem har fuldt indredet kjælder med

„Arbeiderkasino“ paa fabriktomten.

bryggerhus, vedboder og vandklosetter. Tomtens stør

relse til hvert hus utgjør 0,5 maal.

Salgsbetingelser for Egne Hjem:

Som eksempel nævnes at type 11 a med ca. 0,5 

maal jord (have) i den senere tid er blit solgt for 

kr. 9400,— der biir betalt i 40 halvaarlige terminer 

paa ca. 360 kroner, utgjørende 472 % rente og amor

tisation.

Terminerne forfalder til betaling hver 1ste juni 

og 1ste december. Som regel bor huseieren i 1ste
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etage og bortleier 2den etage til en pris av kr. 30,— 

pr. maaned.

Blandt projekter, der i nær fremtid skal realiseres, 

har vi et større sykehus med 35 senge. Videre er 

der plan oppe om bebyggelse av torvet med raadhus, 

posthus, apotek, bibliotek og teknisk aftenskole m. v.

1-familie-funktionærbolig. Notodden.

Vandforsyning:

Byen har sit drikkevand fra Møsvand gjennem 

tunnellen og rørgaten ved Rjukan II’s kraftstation. 

Som reserve for hovedledningen er der bygget 2 stk. 

bassænger, det ene ved Krossobækken, det andet ved 

Tveitobækken. Bassænget ved Krossobækken er byg

get med 1000 m.3 vandindhold, delt i 2 dele. Fra 

bassænget fører en 10“ ledning ned til byen. Bas

sænget ved Tveitobækken er bygget efter samme type 

som ovennævnte med 500 m. ! vandindhold. Bassænget
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tjener som trykfordeling og brandreserve for de nedre 

bydele Ingolfsland og Tveito. Fra bassænget fører en 

8“ ledning ned til det øvrige vandledningsnet paa 

Ingolfsland.

Den nye hovedledning er paa 2 steder direkte 

tilkoblet fabrikernes vandledning, saa nogen stans i 

byens vandtilførsel er udelukket.

Arbejderbolig for 4 familier. Menstad. Type O.
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Funktionær- og arbeiderboliger paa Notodden.

1. Grønbyen, selskapets første funktionær- og arbeider

boliger.

I aarene 1905, 1906, 1907, 1908 og 1909 op

førte selskapet ialt 25 stkr. dobbelthuser. — 

Husene er delt efter midten saaledes at leilig- 

heterne i 1ste etage har kjøkken og stue og i

„Egne Hjem“. Type 11—13.

2den etage 2 soveværelser, 4 og 4 hus har ut- 

hus (skjul og klosetter) under samme tak, mens 

hele komplekset har 2 bryggerhus tilsammen. — 

Vandklosetter er ikke installert. — Husene er 

opført av træ og omkostningerne kan gjennem- 

snitlig sættes til ca. kr. 8000,— pr. hus.

2. Egne Hjem.

I aarene 1910, 1911 og 1912 har fabrikerne 

opført ca. 44 Egne Hjem. — Disse huse har- 

1 leilighet i 1ste og 1 i 2den etage. — Gjen- 

nemsnitsarealet er ca. 3/4 maal, og betalt med ca. 

kr. 1000,— pr. maal. —

Gjennemsnitsomkostningerne for disse huse er 

ca. kr. 4500,— ekscl. tomt. Laanet i Central-
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banken for Norge, der er git mot 1ste prioritet 

forrentes med 4, resp. 4^2 % p. a. og avdrages 

i løpet av 20 aar. — Fabrikerne der indkræver 

renter og avdrag og saaledes staar risikoen like

Funktionærbolig for 2 familier. Menstad.

overfor Centralbanken har som sikkerhet følgende 

forbehold i salgskontrakterne:

I tilfælde eiendommen sættes til tvangsauktion 

eller av eieren frembydes tilsalgs til andre end 

fabrikernes folk har fabrikerne i de første 10 aar 

ret til at overta samme for det beløp denne til
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enhver tid koster egnehjemsbesidderen. — Fabri

kerne har desuten til enhver tid efter utløpet av 

de ovennævnte 10 aar forkjøpsret til eiendommen. 

— Endvidere har fabrikerne forbeholdt sig for- 

leieret for sine egne folk for den leilighet egne

hjemsbesidderen ikke benytter. —

Samtlige Egne Hjem er opført av træ og har 

lyse luftige kjeldere. —

3. For at avhjælpe den herskende bolignød paabe

gyndte selskapet sommeren 1916 opførelsen av 5 

arbeiderboliger å 4 leiligheter. — Husene er byg

get av beton hulsten (rexsten). — Husene pusses 

utvendig og paneles indvendig. — Disse huse 

(ekscl. vand- og kloakledninger samt planerings- 

arbeider) vil komme paa ca. kr. 30 000,— pr. stk. 

Tomterne er betalt med kr. 1500,— pr. maal. — 

Bakkeskraaningen bak husene utlægges som have.

4. Selskapet har for tiden under forberedelse anlæg 

av en haveby, og har til dette øiemed indkjøpt 

ca. 100 maal av gaarden Tinne. — Her er plan

lagt opførelsen av 70 å 80 huser, 1-mands-, 2-mands- 

og eventuelt 4-mandsboliger. — Hvert hus faar 

ca. 1 maal jord. —

Arbeider- og funktionærboliger ved Menstad.

Ved anlægget Menstad er opført 3 stk. barakker 

samt indkjøpt 2 huse, som utleies til arbeidere og 

formænd ved anlægget. —

I 1915 blev der bygget en bestyrerbolig.

Efterat Norsk Hydros ekspeditionsavdeling er flyt-
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tet til Menstad, er der isommer paabegyndt opførelse 

av 5 stk. 4-familie-arbeiderboliger (type O) samt 3 stk. 

2-familie-funtionærboliger (type D). Endvidere bygges 

der en bolig for anlægsbestyreren.

Disse boliger skal utleies til arbeiderne og funk

tionærerne paa de i selskapet vanlige betingelser.
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A/S North Western Cyanamide Company, Odda.

Allerede før fabrikernes bygning var der i Odda 

en ikke ubetydelig privat bebyggelse, og denne har i 

aarenes løp utviklet sig sterkt. Denne private bebyg

gelse er i ikke liten utstrækning indrettet for utleie til 

familiebekvemmeligheter, som saaledes staar til dispo

sition for fabrikernes arbeidere. Fabrikerne har des- 

uten opført og tildels kjøpt en række arbeiderboliger. 

Paa eiendommen Bakke, som utgjør ca. 18 maal med 

en særlig gunstig beliggenhet, er der opført 9 træhuse 

av 3 forskjellige typer med tilsammen 28 bekvemme- 

ligheter. Paa samme eiendom blev i 1913 opført en 

større 3-etages murgaard med 44 bekvemmeligheter, 

væsentlig paa 2 værelser og kjøkken. Huset er utført 

efter tegning av hr. arkitekt E. Reimers. Det dækker 

et areal av 900 m.2, er utvendig og indvendig pudset 

og er tækket med takheller. Til de indvendige murer 

er anvendt kalksandsten. Huset sees paa hosstaaende 

fotografi i delvis fugleperspektiv.

Arbeiderne er meget fornøiet med leiligheterne. 

saa fabriken har til hensigt ved fremtidig bebyggelse 

at benytte sig av den samme type.

Til trods for at vaskekjælderne er fælles og leilig

heterne forøvrig ligger klods indtil hverandre, har der
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hitindtil ikke været nogen ulemper med den sammen

hængende bebyggelse.

Leien for samtlige arbeiderboliger er sat saa lavt 

at den neppe dækker renterne av kapitalen. Alt ved- 

likehold tilskytes av fabriken. Elektrisk lys er inkludert
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i leien, og saa godt som alle fabrikens arbeiderleilig- 

heter har desuten 880 w. til fri disposition for kok- 

ning og opvarmning døgnet rundt. For denne strøm

mængde betales kr. 3,— pr. maaned.

Fabrikens ledige jordarealer er utstykket til haver
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for arbeiderne og er fordelt efter ansøkning. Arbei- 

derne faar gratis kunstgjødsel til sine haver, og der 

er opsat præmier for resultatet av havedyrkning.

Byggepriserne paa stedet er ganske betydelige. 

Den ovennævnte store murbolig, som er bygget under 

forholdsvis rimelige konjunkturer, kostet uten tomt

kr. 242 000,—. Tomtepriserne er betydelige, og man 

kan ikke regne i nedre Odda at kunne skaffe tomter 

under kr. 10,— til 20,— pr. m2. I forretningsstrøket 

har der været omsat til optil kr. 50,— pr. m2.

Til funktionærboliger disponerer fabriken det tid

ligere Hotel Odda, beliggende ved Sandvenvandet, 

med tilliggende hytter. Hotellet er indredet til 4 be- 

kvemmeligheter og indeholder desuten festivitetslokale. 

De gamle tømmerhytter, som i sin tid av hr. hoteleier 

Barclay Meidell var samlet fra forskjellige kanter av 

landet, er fordelt blandt funktionærerne og anvendes i 

selskabelig øiemed.
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Vi gjengir endel fotografier av funktionærbebyg

gelse i Krikken. Der anvendes i størst mulig utstræk- 

ning elektricitet til kokning og opvarmning.

I arbeiderboligerne er ikke indredet bad, idet man 

har fundet det heldigere at opføre et særskilt badehus, 

hvor der forefindes saavel karbad som styrt og damp

bad. Her kan fabrikens arbeidere og funktionærer 

bade mot en avgift der kun dækker en brøkdel av 

badets driftsutgifter. Badet er ogsaa tilgjængelig for 

utenforstaaende.
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Aktieselskapet Sydvaranger.

A/S Sydvaranger vil ved den nu planlagte produk

tion komme til at beskjæftige ca. 1750 mand hvorav 750 

mand ved grubefeltet og 1000 mand ved Kirkenes. — 

Det største arbeiderantal som selskapet hitindtil har 

beskjæftiget har ligget mellem 1500 og 1600 mand, 

hvorav ca. 600 ved grubefeltet.*)

Ved Kirkenes — som er dampskibsanløpssted for 

kysthurtigruterne og som i de senere aar ogsaa har 

utviklet sig som en etappestation for finsk trafik fra 

Enaretrakterne — er der en betydelig privat bebyg

gelse og den foretagne regulering av selskapets og 

kommunens arealer er skedd i samarbeide, og forhol

dene har utviklet sig til en ren bebyggelse.

Ved Kirkenes hvor kommunen foret ok utparcellering 

av egen grund til privat bebyggelse, maatte selskapet 

ta hensyn til at denne bebyggelse ogsaa var basert 

paa at skaffe husrum for en flerhet av selskapets ar- 

beidere; men paa den anden side fandt dog selskapet 

at burde bygge saa meget at priserne paa leiligheter 

kunde reguleres.

*) Ovennævnte arbeidsstyrke forutsættes at betinge en be

folkning paa 6000 å 7000 mennesker.
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En hel del av selskapets arbeidere har selv bygget 

sine huse, delvis saa store at vedkommende har kunnet 

bortleie en eller flere leiligheter, eller ta i logi ugifte 

eller enslig stillede arbeidere. Selskapet har endvidere 

i nogen utstrækning økonomisk bistaat sine arbeidere 

med hjælp til bygning av vaaningshus, likesom det paa 

meget rimelige betingelser har bortforpagtet bygge

grund til de arbeidere som selv har ønsket at bygge.

Ved grubefeltet — som ligger i 8 km. avstand fra 

Kirkenes og som staar i forbindelse med sidstnævnte 

sted ved en jernbane — er al bebyggelse skedd for 

selskapets regning.

Saavel paa Kirkenes som ved grubefeltet (Bjørne

vand) har selskapet maattet opføre administrationsbyg

ninger av foiskjellig art, foruten spiselokaler, sykehus 

bad m. v. og er der for bebyggelsen paa begge steder 

nedlagt saavel vand- som kloakledninger. Disse anlæg 

trænger i denne forbindelse ingen nærmere beskrivelse, 

og nedenfor meddeles følgende angaaende bygning av 

boliger for arbeiderne m. v., idet bemerkes at de neden

for anførte byggepriser alene gjælder selve byggearbei- 

det, og saaledes ikke omfatter tomte- og regulerings- 

utgifter, veianlæg, vand og kloak, planlæggelse, tegnin

ger, administrationsutgifter o. 1.

I. Under anlægsvirksomheten 1907—10 blev der 

av selskapet ialt opført 31 arbeiderboliger 9 X 12,3 m. 

= 110,7 m.2 bebygget areal. Denne type av bygninger, 

som under anlægsvirksomheten var beregnet paa at 

kunne huse flest mulig arbeidere, er fremstillet paa 

hosstaaende plan og fotografi fig. 1 og 2. Disse byg

ninger er forsynt med vand- og kloakledninger, elektrisk 

lys m. v. og med kjelder under hele bygningen. Denne 

er laftet med 5" tykt laftverk og med indvendig og
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utvendig paneling med paplag. — Den oprindelige 

byggesum for disse bygninger er kr. 12 650,— eller 

kr. 115,— pr. m.2 bebygget areal. Bygningerne avgir 

nu plads for 4 familier, som hver har sin egen indgang.

Fig. 8.

Hver leilighet å 55 m.2 koster saaledes kr. 3160,—. 

Det bemerkes at omkostningerne ved bygningernes op

førelse blev forhøiet derved at de av hensyn til anlægs- 

virksomheten maatte tas i bruk efterhvert som de blev 

beboelige, mens alt efterarbeide som paneling og maler- 

arbeide m. v. blev utført efterhvert som leilighet gaves 

og mens huset var beboet.

II. Som bolig for formænd o. 1. er der opført en 

type efter plan og fotografi fig. 3 og 4. Typen, som er 

8,2 X 13,7 = 112,3 m.3, er opført 1912—14 og koster

72



ae-TJfNraoLiG ar

FOff 6 F7W/L /en 

(S 50 * 20 5o)

Fig. 9.

Fig. 10.

73



kr. 22 500,— eller kr. 200,— pr. m.2 bebygget areal og 

kr. 5625,— pr, leilighet å 56 m.2. Disse bygninger, 

som er i 2 fulde etager, er bygget av 3" laftverk med 

indvendig og utvendig panel med paplag. Bygningerne 

er utstyrt med kjeldere, vand- og kloakledninger, elek

trisk lys m. v.

III. I 1912'er der opført en enkelt betjentbolig 

for 1 familie 7,2 X 8,3 = 59 m.2 fremstillet paa plan 

og fotografi fig. 5 og 6. Denne bygning, som er utstyrt 

med kjelder, vand- og kloakledninger og elektrisk lys, 

koster kr. 5750,— eller kr. 97,50 pr. m.2 bebygget areal. 

Bygget som reisverk av 3" planker med utvendig og 

indvendig panel og paglag.

IV. I 1911—12 blev der saavel ved Kirkenes som 

ved Bjørnevand opført en logibygning 10 X 22 = 220 

m.2 bebygget areal, fremstillet paa plan og fotografi fig. 

7 og 8. Disse bygninger avgir plads for 60 mand, fordelt 

paa 20 mandskapsrum. Bygningernes kjelderetage inde

holder kjøkken med fornødne bekvemmeligheter m. v. 

mens bygningernes 1ste etage optas av spisesal, 

bekvemmelighet for bestyrer og for tjenerpersonalet 

m. v. Disse bygninger, som er bygget paa samme 

maate som under III nævnt er utstyrt med vand- og 

kloakledninger, elektrisk lys, W. C., centralopvarmning 

m. v. og koster hver kr. 47 000,— eller kr. 213,70 pr. 

m.2 bebygget areal. Bygningerne er væsentlig beregnet 

paa at være spisekvarter for de ugifte arbeidere som 

anvises plads i disse bygninger, men forholdene har 

utviklet sig derhen at disse spisesteder ogsaa benyttes 

av andre av selskapets arbeidere som bor utenfor logi

bygningerne. Til sine tider har der spist 120 å 130 

mand i disse etablissementer.

V. I 1912—14 er der ved Kirkenes og Bjørne-
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vand bygget betjentboliger hver for 6 familier 9,5 X 

20,5 = 195 m.2 bebygget areal og fremstillet paa plan 

og fotografi fig. 9 og 10. Bygningerne som er bygget 

og utstyrt paa samme maate som ovenfor under IV

fiRBfIDERØOUG SO/f 2 MM/UtA 

(G. S« * So o f n)

Fi?. 13.

nævnt, koster kr. 47 450,— eller kr. 245,— pr. m.2 

eller kr. 7500,— pr. leilighet å 65 m.2 foruten 4 pike- 

kammere i kvistetagen.

VI. Ved grubefeltet er der foruten ovennævnte 

bygninger opført en række arbeiderbarakker. Den sidste 

forbedrede type av disse barakker er fremstillet paa 
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plan og fotografi fig. 11 og 12, og er 8 X 16 = 128 m.2 

i to fulde etager foruten kjelder og loftsrum. Typen 

rummer 32 mand foruten 4 familier. Denne type, hvis 

bygning paabegyndtes i 1915 og endnu ikke er helt

Fig. 14.

avsluttet, vil koste kr. 25 600,— eller kr. 200,— pr. m." 

bebygget areal og kr. 5600,— pr. leilighet. Det er 

forutsætningen at der til hver leilighet skal høre 

et mandskapsrum som rummer 8 mand, mens den 

familie som steller for disse arbeidere har til disposition 

kjøkkenet og stuen. Denne type har vist sig at være 

tilfredsstillende naar dertil skikkede familier overtar 

mandskapsstellet. Ordningen er langt at foretrække 

fremfor den ellers almindelige maate med kokkelag 

og med ugifte kvinder som forestaar husholdnings

stellet m. v.
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VIL For at imøtekomme det voksende krav om hus 

for arbejderfamilier blev der paa Kirkenes i 1913—14 

av selskapet opført 25 arbeiderboliger av den saakaldte 

Egne Hjems-type I, fremstillet paa plan og fotografi

fiRBt/OCRBO L/G ROR 2 ER/V/t/ER 

(6,ao • 7,30)

2. £M6E

Fig. 15.

fig. 13 og 14. Disse bygninger, som er 6,5 X 8 = 52 m.2 

er bygget i P/2 etage. Byggemaaten er 3" plankelaft 

med utvendig staaende panel av under- og overliggere 

av uhøvlede bord, hvorunder et lag god takpap. Hver 

bygning koster kr. 6720— eller kr. 130,— pr. m.2 be

bygget areal og kr. 3360,— pr. leilighet. Den oprinde-
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lige hensigt med opførelsen av denne bebyggelse var 

at arbeiderne skulde faa anledning til ved leiekontrakt 

at komme i besiddelse av disse huse. Hitindtil er dos* 

denne plan ikke blit gjennemført, idet forskjellige for-

Fig-. 16.

holde har stillet sig iveien derfor og bl. a. ogsaa den 

omstændighet at arbeiderne gjennemgaaende har fundet 

at typen blev for kostbar for sig.

VIII. Efter den under VII nævnte erfaring blev der 

av selskapet gjort forsøk med en ny og billigere type av 

Egne Hjem fremstillet paa plan og fotografi fig. 15 og 

16. Disse bygninger er 6,8 X 9,7 = 60 m.2 og bygget 

i l’/a etage. Det var oprindelig meningen at bygge 

disse huse av 6" laftverk med indvendig og utvendig 

fugning av medfarene og benytte torv som tækning av

79



Grubestuen.

Messen, bolig for 7 ugifte funktionærer.
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Funktionærbolig for 2 familier.

Hovedgate, gruberne.
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Kirkenes. Oversigt over bebyg-g-elsen. Arbeiderboliger 

og „Egne Hjem“.

Kirkenes. Oversigt over bebyggelsen.
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taket; det vil med andre ord si at tillempe den i Syd- 

varanger almindeligst benyttede byggemaate for sel- 

skapets bedrift, og arbeiderne har fundet denne type 

meget hensigtsmæssig for sit bruk. Bygningerne avgir 

rum for 2 leiligheter, hver med stue, kjøkken og gang 

i 1ste etage og med et større soverum og opbevarings

rum i kvistetagen. Det var forutsætningen at disse 

bygninger skulde kunne opføres for kr. 4400,— å 5400,— 

pr. hus eller 75 å 90 kr. pr. m.2 bebygget areal og 

kr. 2700,— pr. leilighet, men efter de i de sidste 2 

aar stedfundne voldsomme stigninger paa materiale og 

arbeidsløn er forutsætningen for den nævnte bebyg

gelse helt forrykket og vil heromhandlede bygninger 

med de nuværende byggepriser sandsynligvis komme 

til at koste kr. 7600,— eller kr. 3800,— pr. leilighet. 

Der er dels opført dels under opførelse ialt 75 byg

ninger av den nævnte type, hvorav 40 paa Kirkenes 

og 35 ved grubefeltet. Istedenfor almindelige laft- 

verksvægge er der i enkelte av bygningerne benyttet 

3" plankelaft og med en utvendig staaende panel av 

uhøvlede bord. Denne byggemaate er vistnok vel saa 

hensigtsmæssig som tømmerlaft, men falder noget kost

barere. For om mulig at opnaa besparelser i bygge

omkostningerne gjøres der nu forsøk med at anvende 

hul cementsten — Rexsten — som slaaes paa bygge

stedet for opførelse av en tillempet type av disse byg

ninger. Med de svære priser paa cement m. v. er det 

dog tvilsomt at der kan opnaaes nogen besparelse, men 

regnes der med at byggemaaten vil bli solidere og 

husene varmere. Sidstnævnte byggemaate kan dog 

kun anvendes hvor der haves god byggegrund, saa- 

ledes at tælehivning av grundmurene ikke kan be

frygtes.
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Saaledes som ovenfor nævnt er der av selskapet 

foruten de ovennævnte beskrevne typer av arbeider- 

boliger opført en række funktionærboliger m. v. Hos- 

staaende fotografier viser et par typer av disse bygnin

ger, samt overligt over den samlede bebyggelse, saa- 

edes som den er anordnet.
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