
Mer gammelt
enn nvtt

VALERENGAHISTORIELAG

Fra bakeri til kunstsmie i Opplandsgata 19.

Merete Nilsen Bua og Petter Hanli vil restauere opplandsgata i9. Her viL de starte kunstsmie, kans\ie
lage en liten kafd! Dette gleder vi oss til. Les hele artikkelen pe sid€ 4.



i-eder'n har ordet!

S V U L S T I G E  B Y G G E P L A N E R
OG GALE NAVNEVALG.

I lokalavisene har vi i det sisb lett presentert et par
store byggeprosjekt i v6rt naeromride. Det virker
som utbyggerne bevisst gAr inn lbr e hge bygg som
bade lider av elefantsyken og sa absolutt ikke er til-
passet den hadisjonetle bebyggelsen her. Vi forster
alle at det kun er en ting som er villig for disse ut-
byggerne, og det er profitt. For riktig a understreke
sin mangel pa tibasningsevne og kjennskap til om-
radet, klarer de e sette na\al pa prosjektene som helt
mangler tilknltning til tomtenes opphav.

Det ene prosjektet blir kalt "Vebrenga Park'. De
fleste vil da tenke pa Vabrengparken som et nav-
net alle bruker om parken rundt Vilerenga kirke og
prestegArden (tidligere Vilerenga Hovedgird). Men
nei da, 'Yilerenga Park" er plassert pd Jordal. Id-
rcttsplassen skal opprustes og utst]rcs med hoye
tribuner, og mye av parken rundt skal bebygges
med boliger og ruvende neringsbygg. Ingen har vel
noe imot at det rustes opp her, men bide utsikten
og parken vil altsa bli betydelig mindre. Heldigvis er
parken regulert til det den er, sa la oss hepe at den
foftsatt ffr v@re i fed. Jordal bte i sin tid skilr ut fia
girden Nedre Valle (Ensjol og bor derfor ikke ha
nar'n hvor "Vilerenga" er med-

Det andre byggeprosjektet kalles "Vebrenga Tcr-
msse", og er plassert nede6t pa Ette6tad som del-
vis ovcrbygg pi Gjovikbanen. Her vil Etterstad Ko-

Oppfordring til v6rc medtren-nmer

Har du epost?
En av de storste utgiftene vi har i historielaget, er
porto. Utsendelse av innkalling til medlernsmoler og
lignende, kan like gjerne skie pe e-post.

Mange av vdre medlemmcr mottar all€rede slik in-
fornasjon pe e-post, mcn vi skulle gieme sett at det
kurme vere flere.

lonihagers smihus b1.i
utstillingsvindu med 4
nye kolosser av noen
seksetasjers boligblok-
ker tett inntil. I tillegg
vil mange andre pa Et-
terstad fi betydelig
mindre utsikt enn ne.
A kalle dette lor
"Valerenga Terrasse",
er ogse heh fe . Vale-
renga ligger nedenfor Etterstad Kolonihager, og
dette er ingen terrasse. Da Gjovikbanen ble bygget
her rundt 1900 pa garden Etterstads grunn, ble
den nederste delen av jordet liggende igien rnellom
jembanelinja og Velerenga. Dette ornredet ble dalt
kalt for Lille Etterstad, og i 1908 ble kolonihagene
anlagt nettopp her.

En oppforddng til liamtidige utbyggere mA defor
vere: Ta gjeme kontakt med de som bor ved ut-
byggingson@det. De kan sams5mligvis bide hjel-
pe med et mer korrekt navn pe byggeprosjeklet,
og vise fram lokale byggetradisjonener. Kanskje
arkitekene kurme inspireres til e tegne hus som er
be&e tilpasset, og som beboeme i naeromridet
kurme bli mer tilfteds med.
Valerenga Historielag ster gieme til tjeneste

Even Haugseth

U

stor pds pa om du sende en e-post til historiela-
gets adrcsse:
v a a l e r e n  g a . h i s t l a g @ c 2 i . n e t
hvor du bekefter at du onsker e motta innkallin-
ger og lignende elektronisk.

Pe forhard takk!

PS. Mcdlemsbladet "Mer gamrnelt enrl ny1t" vii
selvsagl komme i vanlig post som i dag l)Se-postadrcsse, ville vi satt



Gartneriet pfl Gladengen

Pa Chdengen - et omrade helt i kanten av VAbren-
ga - E det i mange fu et gartneri. Gartner Lindbek
eide stedet i 1888. Eiendommen besto av vanings-
hus, uthus, stall for 3 hester sarnt Mde fss og Bve.

I 1899 sto tegleverkseier Hjalnnr Schibbye som eier
av stedet, i l9l1 Falsen Sctnoder-
I 1912 leide gartner Brekke omradet og etablerte
seg der.

Adressen var Strsmsveien 60 - den siste eiendom-
men med tilherighet til Vilerenga og Kristiania.
Gerd Tansem, medlem i Vaierenga Historielag, var
bamebam av Brekle og hun kunne fortelle mye om

v sine besteforeldre og om driften av gartnedet.

Hans Brekke var fodt i O!rc Eiker, fl)'ttet senere til
Oslo og gikk i gartnerlere hos Eskildsen.

Han hadde sitt forste gartneri i hagen til Ladegerden
i Gamlebyen og bodde i et lite hus pe omradet, men
da NSB skulle bygge tokomotivhall samme sted,
flyttet han med fimilien over til Dannevig pi Sage-
ne. I 1912 mAtte de fl)'tte igjen og fikk da leie
Strensveien 60 av Oslo Sporveier. Eiendornrnen
besto av hovedhus, leve og drelgstue. Det ble
ployd opp jorder for grsrnsakdlrking og det ble
satt opp en rekke mistbenker. I mistbenkene ble lio-
ene sadd og stiklinger plasset. Jorda ble tilsatt sop-
pel som ga nok varme til at fio og planter krume

v $o opp. En mistbenk bestar av glassvinduer lagt
utover jordet. Var det frykt for nattetost ble de
dekket med store halinmatter. For e ft luftet Aoene
ble vinduene holdt Spne med pinner av ulike storrel-

Nar plantene var store nok ble vinduene temet og
spiene t'rmet ut slik at de krllme ff gode vekstvil-
kar. Gartneriet !ar i drift fta tidlig vtu til de siste
gronnsakene ble hsstet, men var stengt vinte$tid.

De dlrket mange slags gronnsaker - purre, gresslzk,
persille og reddiker gulrotter av merket Nantes,
kni og tronderkilrabi sanl en rekke forskjellige ur-
ter som timiarL portulakk, dill og karvekel Gartne-
riet hadde hest de forste 6rene, og fast ansatt kjsre-
kar under driftssesonsen. En av disse het Walter

La6en og var ta Valerenga. Etterhvert skaffet de
seg en gammel Ford - med sveiv!

Grytidtg pn morgenen trcppet 1iu Brekke opp pd
Grgnlands torg og solgte grorusaker en glos til
kjapnieiinene. Mormor Brekke sto ogsa selv pa tol-
ge t i45 tu . -

Som hjelp i huset hadde familien i den travleste se-
songen .en irmepike som kom tidlig pi morgenen.
Hun het Nelly Karlsen og var fia Valerenga og bod-
de i efhri3 i Etterstadgata. Nelly hadde dessuten
overoppsynet med de jentene som hjalp til ute med
luking'dg lliasting. Gerd Tansem fortalte at hun som
lita jente .bodde pa gartneriet hele sesongen, og del
kunne.lli ganske ensomt. Men Nelly Karlsen hadde
med se5lret fantebam aa Vilerenga som lekekame-
ral for Gerd. Hun het Ema Blir og hadde en bror
som het Per. Da Gerd ble stsrre kunne hun ikke bo
pe gartneriet over sa hng tid som lbr - men var der
sA ofte som mulig.

Hars Brekke dode i 1934. Som hjelp flyttet det eld-
ste bamebariret hjem til fiu Brekke slik at driffen
kurme io+sette. Da krigen kom ble det straks van-
skeligere . den garnle Fordetr kurme ikke brukes,
heller ikke.hesten - si varene ble dratt med hAnd-
kjene til byen, n@rmerc bestemt til Youngstorget,
hvor Au Brekke hadde en lagerbod i Basarhallene.
I 1942 ble gartoeriet overdratt til en annen gadner.

Ghddnlen var den gang - ftam til Oslo Sporveien
bygde fuligblokkene sine - et epent ornAde som
folk benyttet som snarvei til Kamper PA folkemun-
ne ble Sllinga bortenfor gartneriet kalt for Muse-
lund. Dit faltet unger bide fta Kampen og Vileren-
ga for 6 pluld<e <skatteo.

Gerd Tanlem sa at ved vannposten som tilhorte
gartneriet sto en av de gamle grersesteinene mellom
IGistiania og Aker. Denne steinen er etter hva !'l vet
plassert mellom blokkene pa Ensja.

Gerd Tansem dode 3 . juoi 200 I .

Bjory Staal



Fra bakeri til kunstsmie i Opplandsgata 19.

Niffu gikk forbi skyveporten sneret den halweis ute
unqer ponen.

Det fine var at jeg kunne kjope brudd for neste
ikkenoe. Det var kakerester som ikke kunne selges el-
ler gjenbrukes. Noe var til gjenbruk og det var punsje-
kaker.
Det var lurt 6 vera venner med Trond, Nils Einar
snakka ikke se mye.

Plutselig varjeg tilbake til liarntida- Jeg solde etter no-
en som kulm€ utfiare en spesiell jobb i smiiem. I en
kunstsmie pe Grgnland som heter Metalldesign, traff
jeg Merete Nilsen Bua og Petter Hamli. De driver det-
te pe et kunstnerisk plan og lager gieme ting i metall
pi oppdrag. Merete har blant amet iaget den sittende
mannen som leser VG plassert i Akersgata. Hun er ut-
dannet kunstrnaler i London og er ogsi dyltig, som
VG-leseren viser, pi skulpturer. En ny versjon i bron-
se skal erstatte den gamle i disse dager. Petter er kob-
ber/blikkenslagermester, men konverterte til det mer
krcative for ca 8 er siden.

Deres kundegruppe er pfivatpersoner som on-
sker seg det spesielle, kafeer, restaumnter, reHameby-
re€r, filmselskaper, teatenekvisita, VG, Slottet, Akers-
hus slott, kirker etc.

Jeg har hatt flere samtaler med dem og de
kunne en dag fofielle at de sto i ferd med e kjope det
gamle bakeriet til Christiansen i Opplandsgata. De
hadde fitt tilbud fra eier men mette leve noe i spen-
ning med en konk-urrerende entrepengr som ville byg-
ge om til boliger. Ne er imidlertid kontrakt undertegnet
og alt er klart for e starte ny virksomhet pe Valerenga.
Merete og Petter er et trivelig par med ambisjoner om
e hge en kunstsmie og et lite kunst-og leltursenter
med atelier i de gamle bakeribygningene.

De vil restaurere det hele selv til ner det opp-
rirmelige. Jeg synes det er meget spennende siden det
ikke firures noe lignende i omnidet og kanskje det kan
bli en ekte kafe i gerden. Det mangler ikte pi planer
og visjoner. Det finnes ikke noe se spennende som en
kunstsmie og ekte verksted som blir drevet pe ekte
hendverksmessig mete. Tilfellet er ogse at gamle ma-
skiner og gamrnelt utsqT som de har, kom i sin tid fia
en smie pS Vebrenga. Jeg med mange andre vil hilse
et tiltak som dette velkommen. ettersom det ikke er sa

mye igjen av denne tradisjon i omddet. Det vil ogse
vere et godt altemativ til de puber som allerede linnes.
Jeg gleder meg t e sette mine ben pi den gamle sorte
og hvite gulvfliser igien.

Svert fA har vel sett hva som skjuler seg bak den store
gra sk'^veporten som dekket ulik fofm for n€.ing etter
at bakeriet ble lagt ned.
Kans\ie neste byvandring pi Vilerenga vil gi innom
tnosteinene i Opplandsgata 19 og et lite senter for
lalnst og hygge.

Knut Roar



Fra bakeri til kunstsmie i Opplandsgata 19'

Som guttonge vare min jobb e ge til buttikken

og det var et stdkke fia Enebakkveien 64b nederst ved

elva og til B.aanen pe hjome av Enebakk:veien og

Smelensgata ellers kalt strykejemet.
Sommcm var grei for da kunne jeg bruke syk_

kel, Vintem var ikke grei og det kunne vEre mange

tunge b6rer. Skrel'k og gru hvis jeg hadde glomt noe

og mette ta efl ny tur og veit noen hva det beqT e bere

ett tonn med mjaelkeflasker. Jeg lurte ofte Pe familien

Bakke som drakk opp ti flasker mjelk om dan.
Braanen var ikke akkurat noe snarkjop og nir-

ru sto med nesa i hoyde med disken vare ikke lett i

hevde sin plass i koen for e bli ekspedert.
Ofte vare slik at gamle kjaerringer hevda at

V med mine unge bein, kunne jeg vente pA tur. En vin-

terdag oppunder jul med dampende folk i trange loka-

ler, svima jeg av. Straks blei det min tur.
Om sommem kunne jeg sLrre rett inn i disken med

bakevarer hvor vepsen gasset seg pe sukkerglassuren.
Verken li.u Bmanen eller ftk Brynhildsen brydde seg

noe om dette og bare vifta udlra vekk Problemet var

at mot slutten av dagen vare mindrc av det sote igjen.

Da varc lult A v€re der ner brokjor€rn kom med fer-

ske varer. Han var relatit syltlrn med €pl€knikkers,
grove stromper, speidersko, gd lagerftakk og hadd€ et

morsomt les med stor rod nese som han stadig pusset

i et stort lommetorkle. Brskjor@m kjorte brs for baker

v

Iiinar Christiansen som hadde bakeri i Opplandsgata.
Jeg fikk vite at baker Einar Christiansen had-

de velas beste Vitabro- Jeg fikk lare meg av Trond
Christiansen at Vitabro egentlig var vitamin A og D

bro og dette var veldig sunt serlig nere var faerskt og
vamt. Da vare full fart hiem og tjukk skive med
margarin og ost pa. Det var lykke.

Trond hadde en blor som het Nils Einar,
sammen drev de bakeriet. Jeg dro ofte fra skolen
nedom bakem og se hvordan de hendelte bro til og
fia den store kokslyrte ovnen. Jeg veit ikke hvor
mange bro det var pi den lange stekelela som de
kjsrte manuelt inn og ut av ovnen. Irm med ferdig he-
va bm og ut med nystekle.

Visst hendte det at noen ramla av men det
var bare e borste av og legge i papirposer. Bro-

kjorem haddejobb med defte. Det var hvite og sorte
fliser pi golve. I andre etasje vare avdeling for finere
bakevarer som boller, winerbro, kingler med egge-
kem og sukkerglassur, rundstokker og lcemkaker.
Boller og rundstskker i retur blei 1il kawinger og
skonnerokket i andre gangs steking. At
holdssted av duer oppunder taket varc

det var til-
ingen som

brydde seg om. Vi visste ikke noe om miljs og fbru-
rensning pe den tida.

Det vakke llrlt e prove et brckk etter stenge-
tid fordi det var en illsint gronlandshund i gArden.

'' - - ---------- '



Medlemsmste mandas 2. Aoril 2001
Sa ble Bydelshusets lokale for lit€ igjen! Godt over 60 personer rnstte fram for a h6re kveldens k6sor - Per-Erling
Johns€n - fortelle om vedhandler'n pA Crilnerltkka. At lokalet til tider blir for hangt for oss i VAlerenga Historielag tlr
vi ta som et luksusproblem, men noen kvadrat til kuone vert onskelig.
lmidlertid var stemningen upiklagelig og kisoren var tydelig fomsyd over bade franmotet og responsens han f di.

Per-Etling Johnsen hadde intervjuet den fargerike vedhandl€r'n RolfJohannes Johainess€n over lenge ti4 dette resul-
terte i erl bok som kom ut pa slutten av aret i {or. Johannessen var oppvokst iomnidd rundt Carl Bemers plass og
kunne fortelle mye om hvordan det var i hans guttedager. Her som i andre deler av byer$ arb€iderstrsk var det mye ar-
beidsloshet, fattigdom, ryll og ann6t som tulgte med en drirlig sosial standard. Likevel fantes det mange lyspunker,
samhorighet og omtanke blant folk. Ungene i stroket var som unger flest og fant p.i de utroligste ting. Ofte kunne de fr
(purkeD) etter seg men siden bygrensa gikk like ovenfor plassen lop de sri fort de od(d for a kornrne pa (den andre
si'o) - til Aker. Der l$nne ikke politiet i Oslo ta dem.

Vedhandler'n hadde en glimrende hukornrnelse og husket navn pa steder, gerder og personei - samt hendelser som in-
gen tidligere har hort om.

Per-Erling Johnsen er ansatt pa Osb B),rnuseum og tikk via disse historiene greie pe en del av byhistorien som ikko
var nedtegnet. Johnsen oppfordret historielagen€ til e snakke med de gaml€ i sine omdde! mye av hva de forteller kan
brukes i byhistorien.

Etter et meget interessant og lererik foredrag avsluttet medlernsrrotet som vanlig med kaffe/vafler - og en god prat
folk i mellom-

Bjorg Staal
ref.

Bydelsvandring med 300 deltakere !
Temaet for bydelsr,'andringen 11. juni var: Fra fios
til hege pe Vihrenga.

Historielaget onsket a vise hvordan tmngbodde
bakgerdsrom er blitt til vakre hager, besoke garden
som hadde bydeleis stsrste handels{os - og hore
om produksjonen av prir4 ost og skisrnsring - samt
markere at en av byens mest kjente diktere ble fudt
pa Velerenga.

Mstestedet var Sotahjornet hvor Even Haugseth
onsket den store forsanlingen vel m6tt til en trivelig
bydelsvandring med mange forskjellige innslag.
Sotahjomets historie som samlingssted for V6leren-
gas beboere starruner helt fta 1800-tallet. I det lille
husel pa hjornet ble det ar agt en kafr som var vel-
dig populer i maoge 6r. Da fotballen giorde sitt inn-
tog pa 1900-tallet, ble stedet ogsa en naturlig ino-
teplass for klubbene - spesielt for VIF.

Pottemakerhaugen i EtteNtadgata 4 har huset pot-
temakere fta 1895 og flere generasjoner ftamover. I
1920 etablerte Brallie seg pi eiendomrnen.med silf
skismoring og klisterprodulsjon. Denne virksomhe--
ten foregikki ca. 50 6r, tam til 1970.

Etterstadgata 29, et nydefu hus i sveitserstiL rur fa
18'75/76 ttl 1885 eid av vognmenn . (EfteNadgda
besto nesten bare av vognmenn pa den fila)
St€det ble i 1891 overtatt av Oh An&rseo 6aase-
rud, som var kvegholder. Han bygde opp €o bak-
bygning i teglstein til fos- Del war a av Vikrengas
storste handelsfos rned plrss til l8 kuer og stal til 4
hester- I l9l7 var det slutt pa kveghonet og arldre
eiere kom til.

Den store forsanlhgen tok en turen ned Fridtjovs
gate hvor et av ViLlerelgas eldste hus, bygget i
1864- enni er i bruk- Stedet har girt i arv i genera-



Bydelsvandring med 3 00 deltakere (....forts.)

I
L

t

sjoner -oldefar til irivlerende eier kjopte huset i
1878.

Rudolf Nilsel - byens, ostkantens og arbeiderklas-
sens dikter ble fodt i Orkensgata 6, 28. februar
1901. Historielaget markerte derme begivenheten
med en kort orientering om dikteren og hans virk-
somhet. Flere av RudolfNilsens dikt er tonsatt, og i
diktet en Gategutt - forteller han at han...
(&om til verden i en mwstensgard) - som nettopp
var Orkenogata 6.
AmulfFredriksen sang (Gategutb) til eget gitar ak-
Lorllragnemenl br turen gikk videre.

. S},trnsve Finden $anet sin prim- og osteproduksjon
9 iDunrn-t.nuru 41. Fortuiteren ior Edvin Dahl,

som na bor pi denne eiendommerq kjenner meget
godt til hele historien bak Synnsve Findens virk-
somhet. Qennom sin bestemor ble Dahls familie og-
sa knlttet til denne virksomheten, og han fortalte
meget levende og humodstisk om personen Finden,
om uwidelsen av prodr.tksjonen gjennom irene. om
vanskelige tider og Aam til i dag hvor osteproduk-
sjonen fiemdeles driver under Spnove Finden-
navnet, men med nye eiere.

Valerenggata 48 er et gammel hus med en stor bak-
gard med maoge bygninger- Eieme av dette huset
har omsorgsfullt pusset opp i ga.rnrnel stil og med
nange fine detaljer.

B)'vandreme fukte trofast med pi ruta, selv om det
flere steder var ganske vansketg a fi phss til 300 i
en trang bakgArd.

Siste stopp var Strsmsveien 44, et hus fta 1875,
som ni er rehabilitert.
Et av historielagets medlemmer som er oppvokst pa
sredet, fonalte litt om husets historie. om eierc og
bmmtakster, men ogsi noe om hva folketellinger
fta 1900 og Aamover fortalte om de menneskene
som bodde der. Typiske arbeidsfolk som kom Aa
ofirfiene ruodt Kristiania - samt fra Svedge.
En del historier om hvordan det var i vere bam her
for 60-70 er siden fikk man ogsa hsre.

Blvandringen ble avsluttet med vafler og kaffe i
Bydelshuset - for de som onsket det. Og det var
mrmge!

Bjorg Staal
ref
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Mote kalender

Medlemsneter 2. halver 2001
3. September 2001
9. November 2001
Alle moter holdes i Bydelshuset,
Hedmarksgata 2

Fotoutstillingen 200 1 avholdes
6 og 7 oktober 2001
i konfinrantsalen, Prestegarden

VELKOMMEN!

Kontakt: I-aila Nomann tlf.2267 4675

Valerenga llistorielag pe intenefi:
vaalerenga.hisllag@c2i.net
http://hone.c2i.nervaalhisl

Styret og arbeidsgrupper
I VSlerenga Historielag

Leder:
Nestleder:
Kassefer:
Sekreter:
Stl,remedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Even Haugseth
Bjom Arild Qerdalen
Bjom Granlund
Bjqrg Staal
Laila Normam
Aine Mustad Sirrensen
Unni Granlund

Arbeidsgrupper i historielaget:
Utsivelse av b;ld€kal€nder:
Konrakt: Even Haugseth rlf. 22 57 0l 66

Fotosruppe fotosrafering, innsamling og
afotografering av bilder:
Kontakt Bjom Granlund tll 22 68 34 05

Idrettsgruppe prosjekt on bydelens idrettsmiljo
Kontakl Bjsm A.ild Cje.dal€n tlf90 91 92 50

Inlervjugruppe inrenjue interessanteneDDesk€r
Kontalli Bjsrg Staal tll 22 61 40 33
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