
«HISTORIESUS»
Kjenner du «Historiesus» - magasinet til Enerhaugen, Tøyen og Grønland Historielag? Vi 
holder nå på å produsere en ny utgave som vil foreligge i
november, og vi vil gjerne ha ideer og stoff til detter magasinet.
Skriv til redaktøren – jornjoer@gmail.com.

Vi kan i år, som i fjor, allerede nå love et spenstig blad du kan
bruke i vervearbeidet for å få flere medlemmer i laget, pluss at det
er en fin informasjonskanal for den som bryr seg om historien i
vårt område.

Fjorårets utgave ble meget godt mottatt, og vi håper på en like god
mottagelse i år. Vi skal i november sende «Historiesus» i posten til
alle medlemmene slik at du får ditt eget eksemplar av dette litt
annerledes magasinet for Enerhaugen, Grønland og Tøyen.

20 BUSSEN PÅ SØRLI PLASS
Dette er rute 20 
Galgeberg/Majorstuen som 
fremdeles kjører fra øst til vest t/r.
(Foto:Sporveismuseet). I et tidlig 
barndomsminne husker jeg denne 
bussen stoppet i Finnmarkgaten 
ved Helgesens gate på sin vei 
gjennom byen. Dette stoppet er 
ved Sørli plass - altså ved 
Enerhaugen. Bildet er så gammelt 
at det ikke hadde «ringt» for 
Enerhaugens stolte, men slitte, 
bebyggelse. Straks strakte 
høyblokkene seg mot himmelen og
ikke noe ble som før. Men 20-
bussen er trofast i dag som i går. 
Det er godt at noe varer evig - selv 
en bussrute fra «tidligere tider» 
gir gode minner. (JKJ).



BOK OM TØYENGATA
Denne boka om Tøyengata bør ikke gå interesserte hus forbi. Denne er
historien «fra slummen til meglermekka på 30 år», og samfunnsgeografen
Tone Huse har maktet å skrive et sosiologisk spennende bok som gir
alvorlige glimt inn i Tøyengatas befolkning på både godt og vondt. 

Fotografen Carsten Aniksdal har billedlagt hvert eneste hus på bokas siste
sider i en sammenhengende parade fra Grønland til Munch-museet.
«Tøyengata» heter boka og er et funn for områdets beboere og andre som er
opptatt av hva som skjer utenfor sin egen «gate og grend». For medlemmer av Enerhaugen, 
Grønland og Tøyen Historielag er den et «must». (JKJ).

Dette er et ganske spesielt bilde som brukes som illustrasjonbilde for å fortelle om «veien til 
Christiania». Det henter sitt motiv fra Gamlebyen mot Grønland som ligger et par steinkast 
lenger enn bakketoppen. Dette er et særdeles flott bilde som riktignok ikke er fra 
Historielagets distrikt, men vi er rause og forteller gjerne om det som ligger nær Enerhaugen, 
Grønland og Tøyen. I hvert fall var dette i sin tid veien inn i byen fra Ekeberg og ut igjen om 
man skulle den veien. Det har skjedd en rivende utvikling som ikke lar seg stoppe og som bare
årene bakover kan fortelle oss noe om. (JKJ).

MANNTALL FRA GRØNLAND
Dette manntallet fra Grønland er selvfølgelig en anakronisme. Det handler om
året 1834 og er ført i pennen av Tore H. Vigerust og utgitt av Nettverket for 
Oslo historie. - Manntallet bygger på folketellingen fra Grønland i oktober 
1834 og tar for seg gate for gate og hvem som bor der. For den som er 
interessert, er dette meget interessant lesestoff, og særlig for slektsforskere 
vil denne trykksaken være av stor interesse.



TRIKK PÅ VEI FRA TØYEN TORG 
Denne trikken er på vei ned Hagegata
til Tøyen. «I det blå» mellom husene
ligger det vi i dag kjenner som Tøyen
Torg. Trikken med tilhenger er av type
HaWa nr. 606 linje 7 – og bildet er etter
sigende fra en av de siste dagene før
Kampen-linja ble lagt ned. 

Til venstre står en Volvo PV parkert. En
relativt sjelden bil i 2021. mann med
sykkel. Bilde er tatt i 1960 – til høyre
ligger Brinken. 

Dette bildet er fra Kjølberggata ved nr 13. Det viser gateløp, veiarbeid, bygårder, trehusbe-
byggelse. Bildet er tatt i juli 1956 og eies av Oslo Museum. Dette var før både Tøyen Torg og T-
banen var en virkelighet som forandret våre liv. Vi skimter krysset oppe Økernveien og 
fortsettelsen av Finnmarkgata oppe til høyre i bildet.

«AKERSELVA DU GAMLE, DU GRÅ»
«Akerselva du gamle, du grå. Akerselva
deg holder vi på, selv om Donau er aldri
så blå...». Ren dyll å gå forbi Akerselva i 
ettermiddagsstunden en
sensommerdag. Dette er kanskje det
nærmeste Oslo kommer broene i Paris
over Seinen. Alt har sin sjarm - og
Akerselva har sin. Det er bare å nyte 
det i Oslo; byen med det store hjertet.
Legg merke til de to svanene; de skaper
ekstra god stemning langs elva.




