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Karoline Kristiansen - furstikkarbeiderske
"Yi satl del og klistret

fyrstik*esker til hu mol
skulle tenne lampa, da

fk* vi gAM og lel@ litt i
kteldinget Sd ble vi
ropt inn igien og fort-
satte med d Hisbe rtr-
stikkesker. "

Uttalelsen koomer ftam
i et ttervju med Karoli-
ne Kristiamen i Arbei-
derbladet i august
1962 - da var hun vel
91 ar gammel.

Karoline var
fsdl i 1871 og var bare
7 5r gaomel da familien
firlgte med flyttingen av

finstikkfabrikken fta
Markerud i Nittedal til
GrsDvold i 1 877.

Familien bosatte
seg i Darunarksgata. D9t
var mye bamearbeid og
Karcline - saomen med
sine sssken - matte
brette og lime fyrstikk-
€sker hjemme, for og et-
ter skoletid. Vi lar
Karolire Kdstiansen
fortelle: "'Da jeg var lita

jede mAft jeg og tue
sosken opp ved sekstida
om morgen€n, for a f-
me ryrsdkkesker fsr vi
gikk p6 skolen. Pi vei
til skolen mritte vi leve-
re sekken med esker, og
pa hjemveiea hadde vi
med oss nye sekker med
vefi spon - som vax tun-
ge A bere, Sa var det
lekselesing med en
gaag" og etterya trLafie
vi Hishe fustikkesker
helt til hu mor tente
lampa. Da kunne vi ga
ut og leke en times tid,
men da var som regel
sola og dagslyset boite."

Dette var begyn-
nelsen til et langt liv
s o m  f y r s t i k k -
arbeiderske. Karoline
beg;mte "fast" pi f1'r-
stikkfabrikken 15 nr
gammel. Arbeidsforhol-
dene var fryktelige og
mange ble vansiret av
woveldampen. Den gif-
tige fosforen at seg inn i
tenner og kieveben pe
dem som arbeidet med
den. Arbeidstiden var
lang - fta 6 om morge-
nen til 18.30 pi kvel-
derl"

forts. side 3



Leder'n har ordet.

Kjere medlernrner.

Oppfolging fra forrige
nummer.
SOTAEJORNET

Vi hadde i lordg€ utgave av "Mer gamllrelt em
n1tt" en presentasjon om OBOS'S vilie bygge-
planer ovenfor Sotahjlr{ret. Histodelaget vil
gieme at Etterstadgaia 2, 4 og 6 samt kiosken
skal bFvaies, og vi skev brev til Plaa- og byg-
ningsetater" hvor vi b1.a. kom med en del fakta
on hvor gamle husele er og hva de had v€rt
brukttil.

For vi fikk s€ndt vArt brev til etaien, ble OBOS's
rivessknad avslett fordi det ikke foleu regute-
rings- eller bebyggelsesplan for eiendommene.
Det var vel og bra, men vi regrct ikke med at
OBOS ville gi seg med dette. Gaoske riktig, de
anket avgjorelsen. Saken er ikke kommet lenget
pr.i dag.

Byantikvaren gfu inn for bevaring av osredet,
men vi mener at begrunnelsen er litt mangelfull.
Vi har derfor sendt et brev dit for at de skal ha
flers argumerter for bevaring nfu saken eventu-
elt kommer opp pA n)'tt.

Vi venter spent pe hva som skjer i denne saken,
og vi holder jevnlig kontak med bade Byantik-
varea og Plan- og bygingsetat€r.

- Even Haugseth

Folk er interessert i sin bakgnxrr og historie-
Det gjelder s6 ve1 de som er nyinnfl)'ttet pe Va-
lerenga som de som har bodd her lenge. 56 vei l

Vi er allerede godt irme i det siste AIet i dette er-
tuse[et, og hislorielaget har hatt Arets fsrste
medlernsntste. Det var bokpresentasjonen om
"Livet pe Ostkanle!" med Asbjzrn Fossen som
hakl( flrllt hus denne gangen.

Alle de andre arrangementene vi hadde i {or var
meget godt besolle. En markant medlemsokning
har vi ogse regis,trert i det siste. Arets bildeka-
letrder ble n@rmest r€vet bofi-

Dette viser at selv om vi er pd. vei inn i et nytt
Altuser! har mange fortsatt tid til a stoppe opp.

de llnge som de eldre, og til og med de som ikke
bor her lenger.

Vi har merket at det hax vert gode tider i latrdet,
for hus og tomter her har blitt mer attmllive. I
desemberutgaven av avisen skrev vi om vfu
kamp for A bevare husene ovenfor Sotahjomet.
Den kampen har vi ille gitt opp, og sannelig har
Bydelen Gamle Oslo tenkt a bruke en av de flot-
teste biendommene i oElladel Galgeberg 2, til
nok en bamebage.

Det er flott at kommutren snart tsr vare pA huset.
Vi mener at den rcsponsen vi har p6 vire arran-
gementer, tyder pe at folk kan tenke seg flerc ak-
tiviteter i aaelmiljset. Derlbr har vi foleslett for
byd€len at de heller prover 6 IE i stand et Thor-
bjom Egner-setrter pi Calgeberg - 150 meter
nederfor der han kom &a. Si flr vi se nm det er
vilje til 6 bl6se [v i en garnmel, erverdig eien-
dom i et ellers d6dt orbride av byen.

Ledet Ewk Haugseth

v

v



Karoline Kristiansen ...forts. fra side 1
Det vax mange kvinner i

produksjonen, de fleste var
dobbeltarbeidende og l'-tume f6
problemer med 6 ll|ste tid$ok
fordi de mitte sorge for bama
for de gikk pA jobb. Som straff
ble det indsrt mulkt om de
kom for sent. For den minste
tidsfo$srunels€ ble det trukket
i l,onnen - irmtil 10% av hele
ukelsnnen! I tillegg ble det i
oktober 1889 meldt om 20oZ
lomsnedslag - serlig ved de
kvinnelige arbeidsplassene. Da.
gikk $nstikkpakkerskene til
streik! D€ hadde ingea ledelse
og ingen organisasjon som Ltn-
ne lede streiken., men Karoline
Kristiansen - 18% ar gammel-
var med pe a fuIe de 372 kvir-
nene ut i streik. De hadde ikke
besluttet hvilke kav de skulle
stille til fabrikkledelsen, men
fikk bred stotte da det ble kjent
hvilke forhold de arbeidet un-
der. Bjomstjeoe Bjomson, Jep-
pesen, Femanda Nissen og flere
av datidens kjedte persorer
$t6ttel dem.

Oscar Nisser og Caxl
Jeppes€rl fikk san et pakker'
sketre til et mste, hvor man ble
enige om 6 stille krav om bed-
ringer i lanns- og arbeidsfor-
hold. Det ble holdt flere store

streikerroter, blart aDnet pA
Etterstad hvor det den gang
bare var jorder. Karoline er
med pa det beremt€ bildet av
fymiikkpakterskene samlet til
demonskasjon i 1889, Men -

ett€r 7 ukels streik gikk kvin-
nene lilbake til arbeidet, uen a
ha f6tt noen bedrede arbeids-
forhold. Det eneste som ble
oppnddd var al i stedet for
l0% trekk ved tidsforssmmel-
se, ble fa.stsatt en mull1 pe 20
orc - som skulle tilfalle en sy-
kekasse for fabrikkem arbei-
derc.

Karoline giffet seg og
fikk bam, men a$eidet fort-
satt pA "f1,rstikken". Hun For-
teller at hun sto opp ved fem-
seks tida om morgenen, st€lte
de minste bama og tok dem
med til en "bamekrybbe" de
hadde i nerhetea. Da kurme
hun rekke 6 komme pd arbei-
det til kloftka

I E ' ' . | . q c i ! ! l e l s d & 1

sju - de hadde 11 timers
dag derr gangen. Kans$e rakk
hun bortom ungele i "middags-
pausen" , men som oftest ble
klokka seks for hun s6 dem

igjen.

To av barna dsde bare
noen m6aeder gamle, men fire
vokste opp.

Historiea om Karoline
Kristiansen er en av mange his-
torier som kan fortelles om firr-
stikkarbeiderskene. Hun var ak-
ti!'t med i arbeidet for e bedrE
forholdene pA arbeidsplassen-
Hun var ogsa i mange ar med i
forcdngsvirksoDhet og mottok
ulike fonjenestemedaljer. Hllo
har fett en !.ei oppkalt ette! seg
p6 Gronvold.

Og hun tar.fta Ydlerenga. Det
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Rorende omsorg for et hus!

FREMTID FORFoRTIDEN 2-3187 veien sjenerte - henne ikke, en frodig bage med t@r og
. bodsett fra all skitt og stsv den bloEster - det var oesten utro-

i:!:"::i:::.::::::":"::, rorre med seg. rig d oppreve denne idylen s6tv6/, aalenny femderes Doa- Jenny lorp fortalte vi- nir imtil Stromsveien.
de i Stromsveien dere at hua var 3.generasjon 

*- -l"*,. 
Torp, som nylig

som bodde i huset. Beste- var biitt peosjonist, haaOe bodd
,,,,--^-t_-tf:l:t:l 

,j,. 
,* forel<lrene kjopte huset rundt I ioilri"i* r,"r" 

"ift 
liv, menvarefenga rrgger ef [re gurnvrn 1870, bestemoren drev melke- i 1gg7 hadde oBos kjopt hu-hus, som ble pleiet med stsrste butikh her og moren handlet 

""i "a 
ioi _att" fl)4te ut _ detomsorg-av eiercn, Jenny Torp. med glass og stentoy fra 1920- ;i;;; frt dag sa hwr setv.

. Hun foralte at hur vas- areni til uutitct* ile nedlagt 
-'-'*i"i*y 

roqp fikk tro,o"-ker hlset sitt pA-utsiden 2_gan- for 35 6r siden, men b.rtitkinti_ 1e1 ftu iAt".*gu vel for sin
9:r i ukel ! Hun var glad, i rioret fra moreus butikl< var ;;; ;; huset sitt - det me
9:111 

.,"_"_*_.'lT-1.*-9 forrsaninlakt. ,,JiJ*"r"r tbrtjer$e bloms-
rent og pent rurot seg. Til buset hgrle t/z mirl -t-r

TrafiLkeo fra Slmms- hage (mot baksiden) som varl'-.' _kvo

@.-
Dame med penger pe Vilerenga!
Astrid Tolgs sleh stammer fra
Ydlerengo i Jlere slehsledd
bafuner. Pd farssiden har fa-
milien tisstnok t'ert bosatt i
St. Halradsgt49 i ca 200
dr opplysninger sotl ksn-
sve md ta$ med en klwe salt -
i falge Astrid Tolg.

Astrids faxmor tilhorte en ekte
Vi.lerengaslell. Farmorers for-
eldre drev matvarebutikk utr-
der ledelse av madam Nielsen,
som 11ar et grepa kvilmfolk. De
hadde 5 dstre og 3 smner. En
av dotr€le bie fodt med
klumpfot, og pi den tida var
det slik at kvinner du il*e'fikk
gifta bort, ble gitt en eller aa-
nen medgift. Madam Nielsen
sorget for at Magdalena - €ller
Magda som hun ble kalt - fikk
egen butikt. Fslst i Velereng-

sin dod - p6 hjomet av luge-
borggata og Darunarksgata-
Mange husker nok skiltet over
dsm - Magddfla Nielsetr -
der hun solgte m€tervarer,
tredsneller, garn og almet for-
s\iellig. Hrm var en meget spe-
siell dame, meget vakker som
uog, m€n sykelig derig.

Under kdgen klarte
hun pi en eller annen rn6te A
bli steinrik, men rmnet seg om-
trent ikke maten. Etter trigen
og i det oppgioret som da fugte
het det seg at du iki(e skulle ha
profitert pa lrigen, da ble du
skattlagt der euer.

Magda fil* panikk.
Hun hadde penger pi bok, og
inngikk en a!'talq m9d s,ashene
sine om at de skulte ta 5000
koner hver pi bankbok. Dette
fordi Magda skulle slippe A
skattlegge for kigsinrtekten.
Men til toss disse hansak

sjonene fikk hun 10000 koner
i baksmell, et meget slort be-
bp pe den tida.

Det var satt en dato av
mpdighetene for imleveriag
av ugyldige penger for irm-
veksling. Etbgr deme datoeD
fant Ir,Iagda et spau ued 1500
koner som hun ikke hadde fAtt
levert! Hun hinket med klump-
foten sin nedover til Norges
Bank og satte spannet pA dis-
ken. 'tseklaget'' sa bank-
flmksjoruereq, dette er for sent,
men hvis du vil gjore en god
gieming kan vi gi det til opF
byggiBgen av Fbmark. Men,
nei det ville ikke ftoken Mag-
d4 og tok spannet med hjem.
Da Magda Nielsen dode i me-
get h6y alder fant man spannet
i leiligheten hemes!

? 
gata 18, seuere - og ftem til

{ *rler
!_.--- '_---,-- ' ' ' ' . .-



Rosendal - en perle i sst. Del I

Mellom Stromsveien og JoF
dal ligger det litt gammel be-
byggelse klemt mellom nye
boligblokker. Husene €r ure.
gelmessige, smi og sjarme.
fetrde. De berer tydelige preg
av grmmel forslad, Stedet
var tidlig pi 1800-ta et ei
lskke kalt Roseudal, men
idag r€gner vi det som €n del
av Vilerenga.

Av Leif 'Ihingsrud

Lskter var opprirmelig
noe som borte byens maker til;
det lardomddet som kolgen
hadde lagt ut til borgeme for at
de skulle kunne dltke sine livs-
fomsdenheter og la sine d1r
beite pi.

Tidlig pi 1800-tallet
$opte imidlertid mange bybor-
gere bondegarder som de lot
leilendinger ddve, og som de
sjol bmkte som landsleder. De
ble kalt proprieteler. Men en
del byborgere nsyde seg med
mindre jodstykker, gieme i by-
ens utkanl.Iler oppforte de no-
en hus og drev litt jordhuk.

Fra Lodalen til Torshov
E et belte av slike lokker,
mange av dem rett nok pA Toy-
ens grtrrm. Disse var eid av
unive$itetet og ble leid ut til
professorene der som en del av
dercs lonn. Keyserlakka og
Heibffglokka er eksempler pA
slike lokker, med na\,n etter
hver sin professor.

Lokkene pi venstle si-
de oppover Stromsveien yar
dedmot lnivate, og - i motset-
iring til professor-lskkeoe - ble
de utpa$ellert og bebygd pA
1860- og -7o-ta[er. Etter by-
utvidelser i 1859 gikk bygren-
sa rctt bak Calgebery, der St.
Halvardsgate gar over i
Strornsveien. Derfta og opp til
Qovikbanen H det tle trskker,
nederst Kaspedskka, sa Ro-
sendal og overst Asterdal.
Bakenfor sistteynte 16 Gladen-
gen. Vid€le oppover var det
ogsA en del lokker, som Maler-
haugen, hvor lensmannen i sst-
re Aker bodde. Fsrst nar Hels-
84 var posseit val en ute pe det
virkelige bondelandet,

Hele omddet langs
Stromsveien tilhorte opprime,
lig garden nedre Valle. Hoved-
bslet der var antakelig detr se-
nere Valerenga hovedgdnC, nA
prestebolig. Allerede tidlig pi
1800-tallet var eiendommene
vest for Stomsveieo skilt u!
fsrst som to eiendommer, sa
sEtt sammcn igien, og derett€r
delt opp i fre paf,t€!; Rosendal,
Jord4i - hvor det ble drcvet
teglverk, Osterdal og en part
bestaende av de to teigene Gla-
dengen og Kasperlokka" pe
hver sin side av Jordal. Rosen-
dal hadde lavest lopenummer i
matrikkelen.

Vi me aota at om det
var aoe bebyggelse her iar de-
ling4 si 16 den der husene p6
Rosendal senere ble liggende.

Denne artik*elen fofisetter i
este nummel av "Mer gqrn-

melt enn ry,,tt "

Odalsgaa 23 for og ufider restaxrcrihg. I neste nurkher f6r du se det ferdig!



Ndtid: Enda en barnehage i herskapshus pi Galgeberg?

Erda en barnehage i her-
skapshus pA Gabeberg?

Bydel camle Oslo har
ne bestemt seg for at de skal
gjore noe med de forfalne huse-
ne som de eier pA Galgeberg 2.
Vi qmes det er pA tide, slik som
det ser ul der nede. Da vi fikk
hore a1 de har tenkl a lage en ny
bamehage i huset, ble vi deri-
mo1 skuffet.

Det er vel og bra med
bamehager, men hvorfor mi by-
delen bmke enda en av de flot-
tesle eiendornmene vi ha! til
dette? Det herskapelige huset
pA naboeiendommen i Akeberg-
veien erjo allerede bamehage.

I tillegg mener \'i at By-
del Gamle Oslo har behov for et
sted hvor bydelens beboe.€
kur:n€ ha forskiellige Lulturelle
lilsteldnger.

Histodelagets arrange-
menter i lopet av det siste arct
viser klart at det er interesse for
det vi ha1 stelt i sland, og vi
regner derfor med at det ikke er
mindre htetess€ i resten av by-
delen. Galgeberg ligger strate-
gisk til i bydele4 og er et slags
midtpunkt mel1om Valereng4
Kampen og Gamlebyen. Det er
synd at Galgeberg kun ei et sted
hvor malrge bam blir sanrlet pa
dagtid om hverdagene, og sa
*jer det iLke noe rlerken om
loreldene eller i helgene.

Vi henvendte oss se dl
bydelsadministrasjonen for i
hore hvor langt bamehage-
planelre var ko{nmet. I tillegg
lorcslo vi al calgeberg 2 og den
gamle kinosaler pi Jarlen kun-
ne brukes til andrc allivit€ter-

Vi gikk i tertebokse4 og fant
fram til noen mulige aftlivite-
ter. I og med a1 Thorbjsm Eg-
trer var fiB nedeiste delen av
Noimannsgata, s,'nes vi at det
burde vere naturlig at bydelen
kunne gjsre hatn den @re e la-
ge et mueeum og aktivitets-
senter hvor noe av det hatr la-
get L:unne vises foarn.

Bydelsadministrasjo-
nen svafi€ pe var heovendelse
mskt, men besvarelsen var
ikke spesielt ioftoldsrik. De
var hellei ikte s,erlig henrykte
over virt forslag om Thor-
bjom Egner-senter. Det virker
nesten som om de ikke vil at
noen skal forstyne deres pla-
ner om bamehage. De holder
irnidletid en liten mulighet
apen for at Galgeberg 2 ogsi
kan brukes til mstevirksomhel
og ftitidstilbud for bydelens
beboere.

Byanlikvarcn har etter

et grundig arbeide gatt inn
for at den lave og eldste de-
len av Galgeberg 2 bor dves.
Bygninge$ originale funda-
ment og ko$truksjoner er i
for darlig forfaloing. Vi sy-
nes dette er q,nd.

Denne delen av huset
er opprinnelig et lskkehus
fta 1700-tallet. Lokkehusene
var enkle hus som sa vidt vi
vet, stort sett vai brukt til bo-
lig om sommeren.

Vi har henvendt oss
til Byantikvarcn, og spu.rt om
det finnes andre slike hus be-
vart i byen. Vi har ogsA fore-
dAJt at de bsr bestrebe seg
pe a lage dybygget mest mu-
lig liLt med det gamle huset.

Vi vi1 i tida fiamover
fslge opp dette pi for-
skjellig€ meter, se Ar vi se
om det kan fsre til noe.

- E1retu Haugseth



REFERAT FRA ARSMOTET I VALERENGA HISTORIELAG
MANDAG 1. MARS 1999, KL. I9.OC I B\DELSHUSET.

Nestleder Even Haugseth epnet motet m€d a onske de fmmmotte m€dlemmetre velkorrmen.

Til behandling foreli: - Beretning 1998
- Regnskap I 998
- Fastsettelse av kontingent for gr 2000.
- Valg av styre m/varamedlenmor
- Valg av revisor
- valg av valgkomitd

Beretning for 1998 ble lest av sekleter Bjsrg Staal. Enstemmig godkjent.
Regnskap for 1998 ble gjenoomgatf av kasserer Bj6m cranlund. Enstemmig godkjent
St)Tets foNlag om at kontingenten for Ar 2000 behold€s som tra - enstemmig godkjent

Valgkomiteens innstilling ble e$tenmig godkjent. Alle vatg gietder for I ar.

- Leder Even Haugseth
- Nestlede. Bjom Aiild cjerdalen
- Kasserer Bjorn Craliudd
- Sekret@r Bjsrg Staal
-Styremedl. LailaNonnarul
- Varamedl. Unni Granlund
-Varamedl. Arlte Mustad Sorcnsen

- Revisor Per Horgen

- Valgkomitd: Kari Johanuessen, Una H. Neverdal, LeifTovik.

Ette. avsluttel ersrndtet o enterte den n'.,,algte lederen om planer og prosjekter fiamover. Prosjektet
"Idretten pe Velerenga giennom tidene" gir sin gang under Bjom Arild Gjerdalens ledelse. Kalen-
de.gruppa er i ferd med a sall1le stofftil neste fuskalender. Bydelsvandringen 1999 blir mandag 7.
juni, og avslutter dermed Vilerenga{agene som holdes 5. og 6. juni. Program for bydelsvandringen
er e d ikke helt fastlagt. Ner d€t gjelder medlemsmotene framover tar stj,Tet gieme i mot ideer og
forslag tii emner - og oppfordrer medlemmene til e fa kontakt.

\4der ble avsluflet med vafler/kafle. hlggeprat og kikl i gamle album.

Bjorg Staal
fef.



Mere gammelt enn nytt

0658 Oslo
€-ndl vadsengahis{3g@c2i-.et

Vi snsker alle vire medlemmer
en god paske!

Styret og arbeidsgrupp€r i Velerenga
Historielae

Leder Even Haugseth
Nestledei Bjom A.ild cjerdalen
Kasserer: BjorncraElund
Selreteri Bjsrg Staal
Sb{emedl Laila Normann
Varainedl. Ame Mustad Sorensen
Varamedl Unnicianlund

Utgivelse av bildekalender for 2000 kontak Even Haugseth, tlf: 22570166
Fotogruppe - forogaf€ring, irnsarnling og avfotografering av bilder. Kontrlt: Bj6m
Granlund tli 22683405
ldrettsgruppe - prosjekt oh bydeleDs idr€ttstrtiljo. Koffakt Bjom Arild cjerdalen rlf:
90919250
Intervjugruppe - tntei,jue interessade mennesker. Ansv- Bjerg S1aal tlfi 22614033
Medlernsavjsa var, kontaklpenon Laila Normem tE 22 67 46 75
Velerenga Historielag pA intemeta vaalerenga.histlag@c2i.net

hte://bome.c2i.nevvaalhist

Kalender

Medlemsmster l. halvar 1999

Alle mster holdes i Bydelshuset,
Hedmarksgata 2

I
i
126. april 1999 kl 1900
Leif Gjerland

"En innerulors BTvandring"

By.ttvikling i Oslo - Ch/istiania -
Kristianie - Oslo

Blvandring anangeres 7. juni
1999.

Tema for blvaodringen vil bli
atmoisen senere_
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