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i Opplandsgata
19.
Frabakeritil kunstsmie

MereteNilsen Bua og PetterHanli vil restauere opplandsgatai9. Her viLde startekunstsmie,kans\ie
lage en liten kafd! Dette gledervi osstil. Les hele artikkelen pe sid€4.
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I lokalavisenehar vi i det sisb lett presentertet par
ker tett inntil. I tillegg
store byggeprosjekti v6rt naeromride.Det virker
som
vil mangeandrepa EtgAr
lbr
e
hge
bygg
somutbyggernebevisst inn
terstad fi betydelig
badelider av elefantsykenog sa absoluttikke er tilforster
mindre utsikt enn ne.
her.
Vi
passetden hadisjonetlebebyggelsen
A kalle dette lor
alle at det kun er en ting som er villig for disseut"Valerenga
Terrasse",
byggerne,og det er profitt. For riktig a understreke
er ogse heh fe . Valesin mangelpa tibasningsevneog kjennskaptil omrenga ligger nedenfor Etterstad Kolonihager,og
radet,klarer de e settena\alpa prosjektenesom helt
detteer ingenterrasse.Da Gjovikbanenble bygget
manglertilknltning til tomtenesopphav.
her rundt 1900 pa gardenEtterstadsgrunn,ble
dennederstedelenavjordet liggendeigien rnellom
Det ene prosjektet blir kalt "Vebrenga Park'. De
jembanelinja
og Velerenga.Dette ornredetble dalt
fleste vil da tenke pa Vabrengparkensom et navkalt for Lille Etterstad,og i 1908blekolonihagene
net alle bruker om parkenrundt Vilerenga kirke og
anlagtnettoppher.
(tidligereVilerenga Hovedgird). Men
prestegArden
'Yilerenga
pd
Idplassert
Jordal.
Park" er
nei da,
En oppforddngtil liamtidige utbyggeremAdefor
rcttsplassenskal opprustesog utst]rcs med hoye
tribuner, og mye av parken rundt skal bebygges vere: Ta gjeme kontakt med de som bor ved utbide hjelbyggingson@det.De kan sams5mligvis
med boliger og ruvendeneringsbygg.Ingen har vel
noe imot at det rustes opp her, men bide utsikten pe med et mer korrekt navn pe byggeprosjeklet,
og vise fram lokale byggetradisjonener.Kanskje
og parkenvil altsabli betydeligmindre.Heldigviser
parkenregulert til det den er, sa la oss hepeat den arkitekene kurmeinspirerestil e tegnehus som er
be&e tilpasset, og som beboeme i naeromridet
foftsatt ffr v@rei fed. Jordalbte i sin tid skilr ut fia
girden Nedre Valle (Ensjol og bor derfor ikke ha kurmebli mer tilfteds med.
ValerengaHistorielagster giemetil tjeneste
nar'nhvor "Vilerenga" er med-
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Det andre byggeprosjektetkalles "Vebrenga Tcrmsse",og er plassertnede6t pa Ette6tad som delvis ovcrbyggpi Gjovikbanen.Her vil EtterstadKo-

EvenHaugseth
U

Oppfordringtil v6rcmedtren-nmer
Har du epost?
En av de storste utgiftenevi har i historielaget,er
og
porto. Utsendelseav innkallingtil medlernsmoler
lignende,kan like gjerneskiepe e-post.

stor pds pa om du sendeen e-posttil historielagetsadrcsse:
v a a l e r e ng a . h i s t l a g @ c 2 i . n e t
hvor du bekefter at du onskere motta innkallinger og lignendeelektronisk.

Mange av vdre medlemmcrmottar all€redeslik infornasjon pe e-post,mcn vi skullegieme sett at det
kurmevere flere.

Pe forhard takk!

ville vi satt
e-postadrcsse,

PS. Mcdlemsbladet"Mer gamrneltenrl ny1t" vii
selvsaglkommei vanligpostsomi dag l)S

Gartnerietpfl Gladengen
Pa Chdengen- et omradehelt i kantenav VAbren- La6en og var ta Valerenga.Etterhvert skaffet de
segen gammelFord - med sveiv!
ga - E det i mangefu et gartneri. GartnerLindbek
bestoav vaningseidestedeti 1888.Eiendommen
Grytidtg pn morgenentrcppet 1iu Brekke opp pd
hester
sarnt
Mde fss og Bve.
hus,uthus,stall for 3
Grgnlandstorg og solgte grorusaker en glos til
I 1899sto tegleverkseierHjalnnr Schibbyesomeier kjapnieiinene.Mormor Brekke sto ogsaselvpa tolgeti45tu.av stedet,i l9l1 FalsenSctnoderI 1912 leide gartner Brekke omradet og etablerte
Somhjelp i husethaddefamilien i den travlestesesegder.
songen.en irmepikesom kom tidlig pi morgenen.
Adressenvar Strsmsveien60 den siste eiendom- Hun hetNelly Karlsenog var fia Valerengaog bodde i efhri3 i Etterstadgata.Nelly haddedessuten
menmedtilherighettil Vilerenga og Kristiania.
overoppsynetmed de jentenesom hjalp til ute med
Gerd Tansem,medlemi VaierengaHistorielag,var
luking'dg lliasting.GerdTansemfortalte at hun som
bamebamav Brekle og hun kunne fortelle mye om
lita jente .boddepa gartneriethele sesongen,og del
v sinebesteforeldreog om driften av gartnedet.
kunne.lli ganskeensomt.Men Nelly Karlsenhadde
med se5lretfantebamaa Vilerenga som lekekameHansBrekke var fodt i O!rc Eiker, fl)'ttet seneretil
ral for Gerd. Hun het Ema Blir og haddeen bror
Oslo og gikk i gartnerlerehos Eskildsen.
som het Per. Da Gerd ble stsrre kunnehun ikke bo
Han haddesitt forstegartnerii hagentil Ladegerden pe gartnerietover sahng tid som lbr men var der
i Gamlebyenog boddei et lite hus pe omradet,men sAofte sommulig.
da NSB skulle bygge tokomotivhall sammested,
flyttet han med fimilien over til Dannevigpi Sage- Hars Brekke dodei 1934.Somhjelp flyttet det eldste bamebarirethjem til fiu Brekke slik at driffen
ne. I 1912 mAtte de fl)'tte igjen og fikk da leie
Strensveien 60 av Oslo Sporveier. Eiendornrnen kurmeio+sette. Da krigen kom ble det straksvanskeligere. den garnle Fordetr kurme ikke brukes,
besto av hovedhus,leve og drelgstue. Det ble
heller ikke.hesten- si vareneble dratt med hAndployd opp jorder for grsrnsakdlrking og det ble
kjene til byen, n@rmercbestemttil Youngstorget,
satt opp en rekke mistbenker.I mistbenkeneble lioenesaddog stiklingerplasset. Jordable tilsatt sop- hvor Au Brekke haddeen lagerbodi Basarhallene.
pel som ga nok varme til at fio og planter krume I 1942ble gartoerietoverdratttil en annengadner.
v $o opp. En mistbenkbestarav glassvinduerlagt
Ghddnlen var den gang - ftam til Oslo Sporveien
utover jordet. Var det frykt for nattetost ble de
dekket med store halinmatter.For e ft luftet Aoene bygde fuligblokkene sine et epent ornAde som
ble vindueneholdt Spnemed pinnerav ulike storrel- folk benyttetsom snarveitil Kamper PAfolkemunne ble Sllinga bortenfor gartneriet kalt for Muselund. Dit faltet ungerbide fta Kampenog Vilerenga for 6 pluld<e<skatteo.
Nar plantenevar store nok ble vinduenetemet og
spiene t'rmet ut slik at de krllme ff gode vekstvilkar. Gartneriet!ar i drift fta tidlig vtu til de siste Gerd Tanlem sa at ved vannpostensom tilhorte
mellom
gartnerietsto en av de gamlegrersesteinene
gronnsakene
ble hsstet,menvar stengt vinte$tid.
er
etter
hva
!'l vet
Aker.
Denne
steinen
IGistianiaog
De dlrket mangeslagsgronnsaker- purre, gresslzk, plassertmellomblokkenepa Ensja.
persille og reddiker gulrotter av merket Nantes,
GerdTansemdode3. juoi 200I .
kni og tronderkilrabi sanl en rekke forskjelligeurter som timiarL portulakk, dill og karvekel Gartneriet haddehest de forste 6rene,og fast ansattkjsrekar under driftssesonsen.En av disse het Walter Bjory Staal

19.
Fra bakeritil kunstsmiei Opplandsgata
Niffu gikk forbi skyveportensneret den halweis ute
unqerponen.
Det fine var atjeg kunnekjopebruddfor neste
ikkenoe.Det var kakerestersom ikke kunneselgeseller gjenbrukes.
Noe var til gjenbrukog det var punsjekaker.
Det var lurt 6 vera vennermed Trond, Nils Einar
snakkaikkesemye.

mye igjen av denne tradisjon i omddet. Det vil ogse
vere et godt altemativ til de puber som alleredelinnes.
Jeg gleder meg t e settemine ben pi den gamle sorte
og hvite gulvfliser igien.
Svert fA har vel sett hva som skjuler seg bak den store
gra sk'^veportensom dekket ulik fofm for n€.ing etter
at bakerietble lagt ned.
Kans\ie neste byvandring pi Vilerenga vil gi innom
tnosteinene i Opplandsgata 19 og et lite senter for
lalnst og hygge.

Plutseligvarjeg tilbaketil liarntida-Jegsoldeetternoen som kulm€utfiareen spesielljobb i smiiem.I en
Knut Roar
kunstsmiepe Grgnlandsom heterMetalldesign,traff
jeg MereteNilsenBuaog PetterHamli.De driverdette pe et kunstneriskplan og lagergiemeting i metall
pi oppdrag.Meretehar blant amet iagetden sittende
mannensomleserVG plasserti Akersgata.Hun er utdannetkunstrnaleri Londonog er ogsi dyltig, som
VG-leserenviser,pi skulpturer.En ny versjoni bronseskalerstattedengamlei dissedager.Petterer kobber/blikkenslagermester,
men konvertertetil det mer
krcativefor ca 8 er siden.
Dereskundegruppe
er pfivatpersoner
somonskersegdet spesielle,kafeer,restaumnter,
reHamebyre€r,filmselskaper,
teatenekvisita,
VG, Slottet,Akershusslott,kirker etc.
Jeg har hatt flere samtalermed dem og de
kunneen dagfofielle at de sto i ferd med e kjopedet
gamle bakeriettil Christianseni Opplandsgata.
De
haddefitt tilbud fra eier men metteleve noe i spenningmeden konk-urrerende
entrepengrsom ville byggeom til boliger.Ne er imidlertidkontraktundertegnet
og alt er klart for e starteny virksomhetpe Valerenga.
Mereteog Petterer et trivelig par medambisjonerom
e hge en kunstsmieog et lite kunst-ogleltursenter
medatelieri de gamlebakeribygningene.
De vil restaurere
det heleselvtil ner det opprirmelige.Jegsynesdet er megetspennende
sidendet
ikke firuresnoelignendei omnidetog kanskjedet kan
bli en ekte kafe i gerden.Det manglerikte pi planer
og visjoner.Det finnesikke noese spennende
som en
kunstsmieog ekte verkstedsom blir drevetpe ekte
hendverksmessig
mete.Tilfellet er ogseat gamlemagamrnelt
og
skiner
utsqTsomde har,kom i sin tid fia
en smiepSVebrenga.Jegmedmangeandrevil hilse
et tiltak somdettevelkommen.ettersomdet ikke er sa
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V

Som guttonge vare min jobb e ge til buttikken
og det var et stdkke fia Enebakkveien64b nederstved
elva og til B.aanen pe hjome av Enebakk:veienog
Smelensgataellers kalt strykejemet.
Sommcm var grei for da kunnejeg bruke syk_
kel, Vintem var ikke grei og det kunne vEre mange
tunge b6rer. Skrel'k og gru hvis jeg hadde glomt noe
og metteta efl ny tur og veit noenhva det beqT e bere
ett tonn med mjaelkeflasker.Jeg lurte ofte Pe familien
Bakke som drakk opp ti flasker mjelk om dan.
Braanenvar ikke akkurat noe snarkjop og nirru sto med nesa i hoyde med disken vare ikke lett i
hevdesin plass i koen for e bli ekspedert.
Ofte vare slik at gamle kjaerringer hevda at
med mine unge bein, kunnejeg vente pA tur. En vinterdag oppunderjul med dampendefolk i trange lokaler, svimajeg av. Straksblei det min tur.
Om sommem kunne jeg sLrre rett inn i disken med
bakevarerhvor vepsengassetseg 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 dagenvare mindrc av det sote igjen.
Da varc lult A v€re der ner brokjor€rn kom med ferske 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

Iiinar Christiansensom haddebakeri i Opplandsgata.
Jeg fikk vite at baker Einar Christiansenhadde velas beste Vitabro- Jeg fikk lare meg av Trond
Christiansenat Vitabro egentlig var vitamin A og D
bro og dette var veldig sunt serlig nere var faersktog
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 heva bm og ut med nystekle.
Visst hendte det at noen ramla av men det
var bare e borste av og legge i papirposer. Brokjorem haddejobb med defte. Det var hvite og sorte
fliser pi golve. I andre etasjevare avdeling for finere
bakevarersom boller, winerbro, kingler med eggekem og sukkerglassur,rundstokker og lcemkaker.
Boller og rundstskker i retur blei 1il kawinger og
skonnerokket i andre gangs steking. At det var tilholdssted av duer oppunder taket varc ingen som

bryddesegom. Vi vissteikke noeom miljs og fbrurensningpedentida.
Det vakkellrlt e proveet brckk etterstengei gArden.
tid fordi det var en illsint gronlandshund
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Medlemsmste
mandas2. Aoril 2001
Sa ble Bydelshusetslokale for lit€ igjen! Godt over 60 personerrnstte fram for a h6re kveldensk6sor - Per-Erling
Johns€n- fortelle om vedhandler'npACrilnerltkka. At lokalettil tider blir for hangt for ossi VAlerengaHistorielagtlr
vi ta somet luksusproblem,mennoenkvadrattil kuonevert onskelig.
lmidlertid var stemningenupiklagelig og kisoren var tydelig fomsyd over badefranmotet og responsens
han f di.
Per-EtlingJohnsenhaddeintervjuetden fargerikevedhandl€r'nRolfJohannesJohainess€nover lenge ti4 detteresulterte i erl bok som kom ut pa sluttenav aret i {or. Johannessen
var oppvokstiomnidd rundt Carl Bemersplassog
kunnefortelle myeom hvordandet var i hansguttedager.Her som i andredelerav byer$arb€iderstrskvar det mye arbeidsloshet,fattigdom, ryll og ann6tsom tulgte med en drirlig sosial standard.Likevel fantesdet mangelyspunker,
samhorighetog omtankeblant folk. Ungenei stroketvar som ungerflest og fant p.i de utroligsteting. Ofte kunnede fr
(purkeD) etter seg mensidenbygrensagikk like ovenforplassenlop de sri fort de od(d for a kornrnepa (den andre
si'o) - til Aker. Der l$nne ikke politiet i Oslo ta dem.
Vedhandler'nhaddeen glimrendehukornrnelse
og husketnavnpa steder,gerderog personei- samthendelsersom ingentidligerehar hort om.
Per-ErlingJohnsener ansattpa Osb B),rnuseumog tikk via dissehistorienegreie pe en del av byhistoriensom ikko
var nedtegnet.Johnsenoppfordrethistorielagen€
til e snakkemedde gaml€i sineomdde! mye av hva de forteller kan
brukesi byhistorien.
Etter et megetinteressantog lererik foredragavsluttetmedlernsrrotetsom vanlig med kaffe/vafler - og en god prat
folk i mellomBjorg Staal
ref.

Bydelsvandring
med300 deltakere!
Temaetfor bydelsr,'andringen
11.juni var: Fra fios
til hegepe Vihrenga.
Historielaget onsket a vise hvordan tmngbodde
bakgerdsromer blitt til vakre hager,besokegarden
som haddebydeleis stsrste handels{os- og hore
om produksjonenav prir4 ost og skisrnsring- samt
markereat en av byensmest kjente diktere ble fudt
pa Velerenga.
Mstestedet var Sotahjornet hvor Even Haugseth
onsketdenstoreforsanlingenvel m6tt til en trivelig
bydelsvandringmedmangeforskjelligeinnslag.
Sotahjometshistorie som samlingsstedfor V6lerengasbeboerestarrunerhelt fta 1800-tallet.I det lille
huselpa hjornet ble det ar agt en kafr som var veldig populer i maoge6r. Da fotballengiorde sitt inntog pa 1900-tallet,ble stedetogsaen naturlig inoteplassfor klubbene- spesieltfor VIF.

Pottemakerhaugen
i EtteNtadgata4 har huset pottemakerefta 1895og flere generasjoner
ftamover. I
1920etablerteBralliesegpi eiendomrnen.med
silf
skismoringog klisterprodulsjon.
Dennevirksomhe-ten foregikki ca.50 6r, tam til 1970.
Etterstadgata29, et nydefu hus i sveitserstiLrur fa
18'75/76ttl 1885 eid av vognmenn. (EfteNadgda
bestonestenbareav vognmennpa denfila)
St€detble i 1891 overtatt av Oh An&rseo 6aaserud, som var kvegholder.Han bygde opp €o bakbygningi teglsteintil fos- Del wara av Vikrengas
storstehandelsfosrnedplrss til l8 kuer og stal til 4
hester-I l9l7 var det slutt pa kveghonet og arldre
eierekom til.
Den store forsanlhgen tok en turen ned Fridtjovs
gate hvor et av ViLlerelgaseldste hus, bygget i
1864-enni er i bruk-Stedethar girt i arv i genera-

med300 deltakere(....forts.)
Bydelsvandring
sjoner -oldefar til irivlerende eier kjopte huset i
1878.
Rudolf Nilsel - byens,ostkantensog arbeiderklassens dikter ble fodt i Orkensgata 6, 28. februar
1901. Historielaget markerte derme begivenheten
med en kort orienteringom dikteren og hansvirksomhet.Flereav RudolfNilsensdikt er tonsatt, og i
diktet en Gategutt- forteller hanat han...
(&om til verdeni en mwstensgard)- som nettopp
var Orkenogata6.
AmulfFredriksen sang(Gategutb)til eget gitar akLorllragnemenl
br turengikk videre.
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Valerenggata48 er et gammelhusmed en stor bakgard med maogebygninger-Eieme av dette huset
har omsorgsfulltpussetopp i ga.rnrnelstil og med
nange fine detaljer.
B)'vandremefukte trofast medpi ruta, selv om det
flere stedervar ganskevansketg a fi phss til 300 i
en trang bakgArd.

Siste stopp var Strsmsveien44, et hus fta 1875,
somni er rehabilitert.
Et av historielagetsmedlemmersom er oppvokstpa
sredet,fonaltelitt om husetshistorie.om eiercog
bmmtakster, men ogsi noe om hva folketellinger
Finden$anet sin prim-og osteproduksjon fta 1900 og Aamover fortalte om de menneskene
S},trnsve
iDunrn-t.nuru 41. Fortuiterenior Edvin Dahl, som bodde der. Typiske arbeidsfolk som kom Aa
som na bor pi denneeiendommerqkjenner meget ofirfiene ruodt Kristiania- samtfra Svedge.
En del historier om hvordandet var i vere bam her
godt til hele historien bak SynnsveFindensvirkfor 60-70 er sidenfikk manogsahsre.
somhet.Qennom sin bestemorble Dahlsfamilie oghan
fortalte
virksomheten,
og
sa knlttet til denne
megetlevendeog humodstiskom personenFinden, Blvandringen ble avsluttet med vafler og kaffe i
gjennomirene. om
Bydelshuset- for de som onsket det. Og det var
om uwidelsenav prodr.tksjonen
vanskeligetider og Aam til i dag hvor osteproduk- mrmge!
sjonen fiemdeles driver under Spnove FindenBjorg Staal
navnet,menmednye eiere.
ref
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