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Salomonsen pA VAlerenga Hovedgard

Med Carl Christian SalomonseN
-'. overtagelse av Valerenga Ho-
.-, vedgird i 1863, beglnre girdeos

siste, men kanskje mest glatrsful-
le periode.

Carl Christian Salomonsen var
fsdt i 29. Juli 1825, soon av sko-
makermester Johan Cbristian
Salomonsen og Anne Marie Ols-
datter. Carl Christian ble ferdig
med sin juridiske utdanoelse i
1848, og ble overrettssakforer i
1856.

1. Mai 1860 giftet Cad Christian
Salomonsen seg fol andre gang.
Iogeborg Olsdatter Seblie var

, , datter av brukseier Ole Gul-- 
brandsen Setrlie og Ingeborg
Pedersdatter Skappel. Hun var
fsdt i 1841 pA S@hlie i Vang,
Hedemark.

Det var mye storfolk pi gjeste-
lista til bryllupet. Blant an&e
Bjsmstjeme Bjornson, som var
en nan venn av familien, og ban
skev et dikt " Til Brudgomen
paa S@hlie" Det er ogs6 fu|net
brev fia Bjsmsoo til bide Carl
Christian og Ingeborg.

Ingeborg og Carl Christian Salo-
moosen fikk 5 barn Olaf Chrfuti-
an var eldst, fodt 7. Mars 1861 i

,As kommune, der faren var ord-
forer i irene 1857-1863. Olaf
tok opp arven ettgr faren, utdan-
rct seg til jurist. Han var stats-
advokat og laglnalm. Han giftet
seg med Elin Georgine Magnus-
son, f 1871 i Stockholrl De
fikk minst to bam, Carl fodt i
1896 og Leif August fodt i
1898. Leifble etter hvert elr me-
get arerkj€d bamelege.

lngeborg og Carl Chistiar fikk
ogsi fre dotre, Aagot fgdt
1863, Inga fodt 1864, Ragna
fodt 1865 og Thora fsdt 1873.
Det bar forelopig ikke lyktes oss
6 fime ut hvordan det gikk med

disse jentene. I Folketelliogea
for Christiania 1900 bor familiea
i Skoweien I l. Av bama var det
da bare Thora og Ioga som bod-
de med foreldrene,

Fru Ingeborg var r.ant til store
forhold fia sitt bamdomshjenf
og styrte sitt store, selskapelige
hus med sikker hind.

Bade Bjsmstjeme Bjomson og
H. C. Anderseu var hlppige
giester pA Vabrenga.

Folts. side J



Leder'n har ordet!

Hva har vi kommunale etater til?

Historielaget kontallet for rcea ex dbake Platr- og Bygningsetaten for e fa rct-
ningslinjer om hvilke konsekvenser de spesielle bestermelsetre for bevaritrgsomri-
det pA Valerenga har for huseieme i dette onredet.

Etatetr hadde utferdiget stoppordre for eo ulovlig igangsatt ombygging av et hus i
bevaringsomddet. Eierea klaget pa denne avgiarelsen, men Fylkesmannen tok
ikke hensld til klagen. fordi ombygginga kom i konflikt med vemereglene.

Vi ville gieme vite hva dennc etaten gisr med ikke godkjente ombygginger av hus her i bydelen. En re-
presentant for etaten stilte opp pa et mste vi innkalte til. Vedkomnende kurljle fortelle at det va.r \,,rl<tie al
folk var pi vakt mot slike ombygginger, og varslet €taten niAr de mente at noe galt var i ferd med a skji.

Ettersom ombygginga fodsatte, og etter hvert ferdig, fant vi grum til A pure pa ebten for A fi vite hvilke
tiltak de ville gjore overfor eieren. Etter utallige purringer, fikl( vi et brev fra ctaten om at de hadde god-
kjent tegniryer for ombygging av dette huset som etter hvet hadde kommet inn. De pala imidlertid eieren
a tilbakefore de ulovlig utforte a.rbeideoe slik at det ble i samsvax med disse temingene innen en bestemt
dato.

Denne datoeE er !"e passert, og intet er giort fta eierens side. Historielaget er derfor spent pe hva denne
etaten vil Rjsre videre.

Vilerenga hadde irntil 1923 b(annstasjon i St. Halvaxds gate 59 pe calgeberg. Denne eiendommen ble
nylig solgt, og detr nye eieren fikk godkjennelse til 6 rehabilitere av Plan og Bygningsetaten. Da historie-
laget fikk opplysoiDger om at den ganle stallen i bakgirden sl-ulle rives, varslet vi etaten om at noe slikt
kutrne komme til a skje. Intet ble tydeligvis giort fta deres side, og stallen er na je\,!et med jorda.

Vi vil etter dette sporre om godkiennelse til A rchabilitere vil si at man fritt kar rive ned gammel bebyg-
gelse, Hvor bar Byantikvaren vert i dette tilfellet? v

Hva har vi egentlig disse kommu-
n4le etater til?

En god sommer snskes alle viire
medlernmer! !

E|ex Haugseth

flel g.nrn.lt .nn



Salomonsen forts....

Dibar Meidells datter, Gudrun
Meidefl Steen fodeller i erhd-
ringene om sin far, hvordan fru
Salonoaseo "satt ro1ig, elegant
og snnkfirll i de vake stuene pe
VAbrengen Hovedgard, mens
husjoofru og piker sffget for
aretdtrgeo".

For familieo Meidell, som bodde
i Udve$itetsgaten, var den Arli-
ge utfluld til Vebrengen en stor
opplevelse.
Vi lar Gudrun M. Steen selv for-

v telle:
"Stor vax begeistritrgetr hvert Ar,
oar dei en sondag i frnkttiden
kjorte opp en charabanc for i
he*e hele fardlien til Vabren-
gor Hovedg6rd. Snart kjorte vi

den dente veien forbi Gronlands
kirke og bispegdrdeo, og svingte
opp over bakkeo i Garnlebyeo.
Vi ble sluppet lss i detr store
herlige haven, og fkk herje hele
dagen hvorsornhelst pe eien-
dommen, Vi var jo ikke av ver-
ste sort, vi beuadret pA tilborlig
avstand vhdrueklaserc utrder
drivhustaket og aprikosetre, som
dekket espaliqet p6 den lange
hvite enetasjes bovedbygningen,
garde.t av stoklsoser,

I det glgnne varelset bak dag-
ligstuetr satt advokatene Lasson,
fuchter, Heffermebl og andre
ved kortbordene. I en kok satt
en ung gutt som reiste seg trar
SalomoDsetr 'Ikistia4

stopp pipetre", det var Salomon-
sens nevo, den sercre bryggeri-
direktsr ved A,/S Schous Bryg-
gerier, Kristian Oppegaard,
ssnn av Carl Christiaos soster
Olirc Augusta og Halvor Theo-
dor Oppegaard ia Enebakk.

Vi vil i neste 0wtuner fortelle
mer om familien Salomotrseo.

Laila Normann

Kildd: B)arimq r 31969
Hv@ E Hld 1928
Norgs Prokurator6r, sakfmsre og Advo-
kaicr 16601905
Folketellinger 1865, 1900



trl ltta tentes mnner lTa I otengata

Nesteo alle g$rdeoe i gata var
gamle tlehus og de fleste hadde
bakgdrd med verksteder ellcr
stall. Alle hadde ute-doer. Bort-
sett fia noen ff murgirder, som
hadde do i etasjeoe. Klaske-do,
var det noen som sa. Men da
mattc man sitte i ferde etasje for
A hsre klasket helt rcd i kjefleren,
Jeg kom aldri pi do i (fesme!'D)
og det syntes jeg var trist - der
hadde de klaske{o.

Mye norc var det i gata, og s@r-
lig om fedagen, Det ble vasket,
luftet og ristet tepper i alb garde-
ne og n6r klokka ble fem om et-
termiddage4 var de fleste mam-
maer og Auer - alt som het da-
rrer, ute i gata med nystlskoe
forklar pA. De fleste var hvite,
husker jeg. Noetr hadde strikke-
tsy og noen de mitrste utrgene pe
annea. NA gikk de og vEdet pA
matrnfolka - og lgnningene.

Nilsen i syver'n pleide 6 komme i
drosje og da visste de fleste at da
var'n full og ai Maryit viue ft
blomster. Kjspmalrnea nederst i
gata sto ogsa der og ventet - det
vax oaoge som hadde regoing
hos harll Kjspe pt bok, het det.

Kjopnanneo eide ogsa flere av
g6rdene og det var malge gaoger
sA som si med betaling av hus-
leia. Det rar derfor Nilsen kom i
drosje, si han kunne komme forbi
usett om han boyde seg ned!

Elleo bodde samrnen med Sigurd
og han solgte fisk og hadde ei
kjarre med fisken i Og sA hadde
han glassoye.

Kom Sigurd syrgende, ja da vis-
ste alle at ban hadde taft seg etr
dram og da ble det krargel mel-
lom hatr og Elleo. Det skjedde
ipenlyst for alle som sto i gata og
ventet pe sine.

Didrik til Mar@ som vi sa, han
ble kalt dater'D). Hatr hadde hest
og vogn. Har v:rr vogdnann og
egeo herre, ing@ slave for aadre,
sa ban- Men han hadde Maren
som slave - sa odde tutrger. Ma-
ren sto aldri i gata og ventet, men
vi si en hind bak gardinene som
sevidt ble loftet til side, og huo
tittet forsiktig ut. Nar Didrik kom
kwme folk i gata se hvilket humor
han var i pi den mAten ban be-
bardlet heste& Itrgetr torde tirle
Didrft! Vanligvis hadde alle noe 6
si om og til hverandre, litt spok
og litt alvor, ogsd om Didrk -
har som hadde kniv og ble kalt
(dater'o) - metr aldri rir han var
til stede,

Ingebretsen hadde syktel. Haa
var stiv og sur og hilste sjelden.

NAr harr en gang imellom hil-
ste, bukket han d)?t og sa
<<NAdige fru, sA den han hilste
pl ble oesteo redd. Vi ungene
slapp lufta ut av ringene pa
sykkelen hans hver kveld - vi
si en arnen vei n ir han kom

De fleste marmfolka i gata had-
de oppnaur som kunne giore
en samtale bade morsom og
forvirrende. Sofie hadde to
ssnner som het Henry og Ru-
doli Henry ble kalt <Hsna)
og Rudolf <<Rudkako.
Mimi hadde en ssnn som ble
kalt (Musa)>. En annen dame i
gata het Hjordis og en dag
overhorte jeg etr samtale som
lod olttretrt slik:
(Be med deg Musa til Mimi og
Holta til Sofie sa skal vi gA og
s€ pa kakurctr til Hjordis for
hao er syb).
Jeg som den gang bare var s;rv
Ar tenlde at her var da d1t i
gata jeg ikke hadde sett, se jeg
riDgte pA d6ra til Sofie og
spurte om 6 ft se pA Hona



Er llta lentes mnner ffa lotensata torts...

hennes. Sofie sA pA meg og sA
kom etr vet oppvaskklut rurdt
grene mine. Jeg for stortutelde
ut pe gata der jeg gikk reft pA
mamna. Hun spute hvorfor jeg
tutet og jeg fortalte det helo. En
ny orefik og spark i baken!
Det gikk flere ar fsr jeg forsto at
det ikke var dyr som ble kalt Hs-
!a, Kalkutr og Musa og at det var
dobbelt medng i oppnavEerc.

Det var fine folk i gata ogsa, ikke
bare slike som kom rnokkete
hjem fiajobben. De som ikke var
hAndverkere eller kjopmeon, men
jobbet pe kontor eler i bank - de
rar fine de!
Eo av damene i gata var veldig fin
fordi hun badde store strehatter
om sonlmeren og store filthatter
om vintere[ Hu4 kalte de
(Hjuletn og jeg trodde det var pA

gruon av de store batterc. Det
var rvrnge fine herrer i bil som
kom og hentet Hjulet og da kun-
ne vi ungene kjenne par|/rnelukta
lenge fff hun kom, Hvor jeg sF
sket 6 vlere si fin som henne nir
jeg ble stor.
Hun hadde blondehansker og var
forlovet med med minst 25 menn.
For alle hennes herrebekjentska-
per het <,rlr4in fodovede>.

- Lir

I gamle dager pi Vilenga.....

Denne arlikkelen er skrcret qv
qhk at slik vi hqr mottqtt den
fra Rolf G- Hansen, pd
"Vdlerengelsk".

Vebnga ja, der @r'e mye historie
A heute. Vi kao jo bare byn'e me
mei sj@I. Jei blei f6tt pA Vileoga i
Vebnggata 21 i 1916, allsA mitt
unner den forste verdenslriger, A
ue er jei paogsjooist.

5a jeg vikste App var'e reineste
paradiset pA Vaboga, rektinokk
var'e ikke vamklisetter, men vi
hadde di gode garrunaldasser,
som kjsref,n kom A tornte,

Jei huser at vi hadde brannstasjon
p6 Galjeber, og at apoteket He-
be blei flstta fra Akebarveien, i
opp tell Galjeber. Ja p6 Getje-
b&r var det mye for Ass onger e
fireta Ass,

Vi hadde et fell der, sorn vi fore-
tok vAre tindebestigoinger, i dan

var'e 6ssd k&kessll.

Pe jgme ve Enebakveien sto ei
vanntro. Dit jekk vi efte, filrr i se
pa hesta drakk vann. Det var
mange vignmem pA VAlenga deo
tia, Det var mange hester fra
RenhAllsv@rket, eller Prornpen
sam vi sa. AppA i Stromsveie4
vor Ostkaotens Kvinnehus ligger,
var det eo forasjeforetning, 6 balk
detr inne pe Jordal, jI& etr hest
me binn for sia i tredemslla som
dro hrtkemasjin.

Pt tdnta sim Eoebakveien tjue
stdr, hadde sirkus Globus vinter-
kvarteret sitt. A i Vebnggata,
der nommer fem stAr, var det ei
lokke som blei brukt tel Tivoli
Vi onga fikk no'n ore fir A dra
karuselle4 vi jikA runt A runt tell
vi blei hugeere. Vi passa pi 6 gA
pi sondasskonene n6r det o@rma
sei jul, tu a fA kA'Ilnra pA juletre-
festsoc. Det var i Kjaka, Flelse-
arrneo A Ebeo Eser.

Salomon var det nal,llgt vi hadde
pA VA]erya Park. Navnet Salo-
moa ka.rrlrller a at det var Salo-
monseo som eide den havea som
Kj@rka overtok. I parken var det
stadig nusikt av parkmusfl<keo i
Aa er pavil.lbrg. Men gikk vi pi
plercn, kamm vaka e bp etter
Ass. Vakta hette Ostensgn, men vi
kahe'n bare Gab'riel eller Gabem.

Pa Vabnga var det flere bakerier,
Adolp Eid pa c@Uebar, Einar
Christiansen i Strsrnsveien, Ei-
letsen i Itrgebargata, d Sigurd
Eid i Hedema*sgata. Det var ba-
re gleden nAr vi hadde en tioring,
sA vi bp tel kakem fiiLr 6 kjope
kakesmuler. Det var rgineste fes-
tea, oer vi om oandan jikk tell
bakern r,or vi fi<k \jopt baksrva-
rer ta lsrdan.

RofG. Hansen



Byvandring 5. juni 2000

VELLYKKET BYDELSVANDRING TIL VAIERENGAS
GATER VEIER OG EJORNER

MAN'DAG 5. JUNI 2OOO.

Godt over 100 interesserte Dstte Aarn til det oye elhuoderets fsrste bydelsvaodring pi Valerenga.
Historielaget hadde denne gang valgt 6 grave litt i histoden om bydeleN gater, veier og hjsmer. Hvem er
de oppkalt etter, hva kan de fortelle oss om sin opprimelse. Valerenga har en beliggenhet som har knlttet
bydelen til Oslos historie helt fta middelalderen. Veien fa middelalderbyen i Gamlebyen nordover i landet
gikk giennom det vi aA kaller Valerenga. Galgeberg var et viktig knutepuokt og et sar ingssted for b6de
avstrafielse og krigshandlinger.

BydelsvaodriDgen startet pA Calgeberg. Her ble vi fodalt i korte trekk oln stedet som rette$ted - Marte-
stokker - hvor for@€re ble straffet etter gmsonme metoder, Maoge ble ogs6 heagt til skrekk og advar-
sel for innbyggeme, Henging som straffemetode ble forbudt ved lov i Norge i 1815.

St. Halvardsgate, oppkalt etter byens skytshelgen, var veien pilegrimene brukte pd vei til domkirkeo i Ni-
daros.

Brannstasjooen pA Valerenga 16 p5 Galgeberg i St, Halvardsgate fta 1890 til 1923. Detr ble opprettet et-
ter de store bybmntrene i sedrum i 1858 og pi Vilerenga i 1881 og 1887 da 21 bygninger gikt tapt.

Fra Galgeberg ble deo store forsanlingen loset opp Enebakkveien til rr. 15, for A hsre litt historie om
Frelsesarnreen, som hadde sin Krigsskole der fra 1903 til 1981. Armeens 4. korps og Slumsssheoe hadde
lokaler sarune stgd.

Babtistmeoigheten Eben Eser etablerte seg i Enebakkveien 14116 i 1913.
Eiendommens eldste hus ble etter mye om og meo flyttet til Folkemuseet pe Bygdoy i 1981.
Hjomekultureo pA Valerenga har i alle A.I v@It v'i<tig for innbyggerne. Sarlig for de maoge idrettslaga
som etterhvert ble stiftet og som hadde sine bestemte hjomer de holdt til pe. Det ble gitt en orieoterhg
om de for*jellige stedene pi hjornet av Opplandsgata og Vllerengata - Jordalgiengens Eloteplass. v

Neste stopp var Kirkcpaxkes med uts).lrcd mot Ingeborgsgate og Danrnarksgate, ldgeborgsgatas nav-
oeopprinnelse er vansketg e fastsette, 3 Itrgeborger kurure vert aktuelle: Ingeborg i FritioB saga, lnge-
bory Stensgaard eller Ingeborg Salomonsen - som begge regierte pA Vaalerengen Hovedgaard under
1800-ta[et.

I Kirkeparken fikk de Aarffnstte bessk av en fl,tstikkarbeiderske som fortahe historien om Karoline
Kristianseo. Huo og jentene hun jobbet samnetr med pi Gronvold (Nitedal TEodstkfabri.) har filtt eo
plass i Norgeshistoriea fordi de var med pd den store fy, st*lcarbeiderstrefoen i 1889.
Karoline bodde hele sitt liv pe Vabreoga i Damarksgata.

En rask tur til Islandsgata bsd pA ook en overaskelse. Her ble Valsreogas husdikter, wilhehn
Holtberg Haasen (d(ytcrD) presented. Tore Forsberg fonahe og leste dikt fra hans produksjon,

[.r gahmalt ann



Byd€lsvandringen b1e avsluttet med opplysnitrger om strdnsveietr og lokkene som gikk fia calgeberg til
Gladengen: Kasperlokka, Rosendal og Osterdal,

ved ankomsteo til Bydelshuset ble vi deltakere i en seremoni der det ble plantet et tusenirstre p6 g6rdstu-
flet som avshrttritrg pi Vilerenga-dagene og historielagets bydelsvandring.

Vdlereoga Historielag takker alle som ved sin deltakelse gjorde deme bydels-
vandringen til en flott opplevelse.

Bjorg Staal
rei

Hansens Sorrynerhus

Et rom bar Haosens somnethus
og matrge er de festeng,
de der bar holdt i sus og dus.
Han stelte godt for giesterc.

Nfu far de &o pA slceppetur
og gla tok til med 16yeoe,
Da laget har str teppemur
i mellem alle koyene,

Som ungdom er man litt sjeaert,
en kryper bort i kdene.
Her li de deilig isolert
og hotdt det lystig gAende.

Hans gjester er blitt gamb nA,
en eldes jo med irene.
Men ai har Ha:rsen fuonet pA
en ting som sr bederende,

Han syns det er pA hoye tid
A kaste teppefillene.
For ner det nA er koyetid,
sA tar de bare av seg brillene

Bjorg Staal fotograGrt av Bjorn GraDtund-
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Alle mster holdes i Bydelshuset,
Hedrnalksgata 2

Yi an"V., alle vire medlemmer
en riktiggod sommer!

Styret og arbeidsgrupper i Vdlerenga Historielag
Leder:
Nestleder:
Kassercr:
Seketer:
St remedlem:
Vararnedlem:
Vararnedlem:

Even Haugseth
Bjom Arild Gjerclalen
Bjsm Gradund
Bjsrg Staal
Laila Norma.m
Ame Mustad Ssrensetr
Unni Gradund

Utgivelse av bildekale der
Kontakt: Even Haugseth t1i 22 57 01 66

Fotogruppe - fotogrdJering, in8amling og atfotografe-
ring av bilder:
Kodakt: Bjom Gmnlund r1f.22 68 34 05

Idlettsgruppe prosjeh om bylelens idtettsmiljo
Kootakt: Bjom Arild Gjerdalen t]f 90 91 92 50

Intenjxgtuppe interujue inleressdnte mennesker
Kontakt: Bjorg Staal tlf.22 61 40 33

" SIehsforsker-gruppa "
Kotrtald: Laila Nomann t1f, 22 67 46 '7 5

Medlemsavisa vdr
Kontakt: Laila Nonnann t\f. 22 6'1 46 'l 5

I/dlerenga Histolieldg pA intenett:

vaaleretrga.histlag@c2i.net

http://hom€. c2i.rct/ \."alhist


