BADET PÅ ENERHAUGEN
Enerhaugens folkebad ble åpnet i desember
1891 som det andre offentlige badet i Kristiania
etter Torggata bad. Badet var et kjærkomment
tilskudd i et område av byen der det var så som
så med de sanitære forholdene. 

Inngang kostet 10 øre, noe som var betydelig
lavere enn de 25 ørene de tok for et
andreklasses bad ved Torggata. Enerhaugen
folkebad ble et bad for de bredere laget av
befolkningen. Gjestene hadde til å begynne med
tilgang til både dusjbad og badstu-bad, men
etter renoveringen i 1910 var det kun
badstubad. Kapasiteten var på 20 menn og 20
kvinner.
Det lille badeanlegget var i flere tiår tenkt lagt
ned i tilfelle Østkantbadet ble oppført langs
Strømsveien ved Jordal idrettsplass.
Planleggingen av Østkantbadet startet i 1924,
men først i 1937 forelå de ferdige, storslåtte planene med arkitekt-tegninger. Anlegget
skulle bli en av Europas mest moderne, med en hovedsvømmehall med plass til 1500
tilskuere. Andre verdenskrig satte en stopper for planene, og Østkantbadet ble aldri
oppført. Lille Enerhaugen folkebad fikk dermed leve videre. 

Etter 86 års drift ble badet nedlagt sommeren 1967 som følge av omregulering av
Åkebergveien. Året etterpå ble bygningen revet. (Foto: Kari Paulsen (1967) Oslo
Museum).

SMEDGATA 41
«Her ble jeg født i 1942 og levde mine
første år i den gården. Mor sparket i
døra for å skremme bort rottene på
utedoen. Bodde i 2. etasje over porten
med utsikt til gamlehjemmet og
bedehuset over gaten. Delte entre og
inngangsdør med annen familie. Et
rom og knøttlite kjøkken med
magasinovn. Var ikke mye stas å vokse
opp der, men flyttet til Kampen fem år
gammel», skriver en mann som en
kommentar til dette bildet fra
Enerhaugen. Mannen har rett etter sin
oppfatning; det var nok både idyll og
ikke idyll å vokse opp på Enerhaugen,
men bildet av Smedgata er fint!

GRØNLAND HAR ALLTID VÆRT I FORANDRING

Dette flotte bildet fra Grønland akkurat ved Grønlands Torg viser at området alltid har
vært under forandring. Se på bilene – de finnes knapt på veiene i dag. Mest
iøynefallende er kanskje Bøndernes Bank. Der hvor banken holdt til, har det vært mye
forskjellig. I 2021 er det en flott indisk restaurant, Punjab Tandori, som serverer mat
for en billig penge. – Og det er knapt nok mulig å oppdrive en bank på hele Grønland.

EKTE TØYENGUTTER- OG JENTER

Hvis du er født og oppvokst på Tøyen, da behøver du aldri å forestille deg at du kommer
fra noe annet sted. Gutter og jenter fra Tøyen har sin egen sjargong. Ofte holder det med
et nikk og et smil. Gikk du på Tøyen skole står du omtrent først i den kulturelle køen.
Det forplikter å komme fra Tøyen og ha gått på Tøyen skole. Det fine med det er at andre
som kommer fra andre steder i byen, har det på samme måten. Der vi har røtter, der
hører vi til. Er vi tilstrekkelig klar over det, vil vi aldri være i tvil om hvem vi er. (JKJ).
Folk flytter, og ting skjer. I dag er dette området et av de mest etniske og fargerike
områdene i hele byen. Her serveres det mat fra så godt som en hel verden, og språket er
på mange tungemål. Dette representerer en avgjort rikdom, men også mange
utfordringer av samfunnsmessig karakter. Vi må leve med dette, sette pris på det og
gjøre hva vi kan for å lære om det. Kunnskap hjelper oss til å akseptere både «folk og
land». (JKJ).
IKKE NOE FENGSEL PÅ GRØNLAND
Det blir ikke noe fengsel verken på Grønland
eller Bredtvet. Det forteller tidligere
justisminister Monica Mæland til media.
Spørsmålet om hvor Oslos fengsel skal ligge har
lenge vært brennbart. Rundt det eksisterende
fengselet på Grønland har mange ønsket å få
vekk bygningen og åpnet området for andre

ting. En utvidelse av fengselet på Bredtvet har vært pekt ut som det beste alternativet,
men der har både nabolag og mange partier i Oslo protestert kraftig. Og nå har altså
regjeringa bestemt seg for å droppe begge deler. – Regjeringen vil nå finne et nytt
alternativ utenfor Oslo.
EN HISTORIE FRA ENERHAUGEN

GAMLE DØRER OG PORTER
Mon tro hvor mange opprinnelige dører eller porter som fremdeles finnes i
historielagets områder? Vet du om noen? Finnes det i det hele tatt noen rester av dette
igjen? Hvis svaret er ja, er det da mulig å «redde» dem?

På møtet 11/10 fikk vi et innblikk i hva og hvordan det er mulig. Medlem Eli Nielsen
Karagøz inviterte oss hjem til seg i Myklegardgate 2 og Vidar Myhre fortalte og viste
bilder fra rehabiliteringsprosessen i denne gården. Alt skulle rives ut, men noen
entusiaster i boligsameiet klarte å få endret beslutningen i grevens tid. I detalj gikk
Vidar gjennom hele prosjektet og de erfaringene de hadde gjort. Forprosjekt med
vurdering av arbeidet, omfang, tid og penger. Arbeidsprosessen, overraskelsene (som
det var mange av både positive og negative) underveis, hjelp og støtte fra fagfolk og
bidrag fra det offentlige.
Det var et tålmodighetsarbeid som krevde spesialkompetanse på
mange ulike fagfelt. Med hjelp fra ekspertise og beboerne ble dører
og mellomdører demontert, lag på lag med maling ble avdekket og
nydelige detaljer i treverket ble avdekket. Det ble skjøtet inn nytt
treverk der hvor man under «moderniseringen» hadde løsnet lister
eller brukt øks for tilpasning. Gamle låser ble plukket fra hverandre
liksom håndtak og nøkkelskilt for å bli renset og satt i stand.
Malingtrapper (små områder hvor man skraper seg nedover, lag på
lag, i malingslagene) avdekket til slutt de originale fargene som
måtte gjenskapes. Det var et imponerende, men omfattende arbeide.
Men – så ble det også utrolig fint.
Karin Arnesen
GRASROTANDELEN
Vil du gi din støtte til ENERHAUGEN, GRØNLAND OG TØYEN HISTORIELAG?
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe
av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget,
eller den foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i
ENERHAUGEN, GRØNLAND OG TØYEN HISTORIELAG.
Vårt organisasjonsnummer er 924634766.
For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.
Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 prosent* av spill-innsatsen gå direkte til din
grasrotmottaker, og best av alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra fysiske Flax-lodd og
Belago.
Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din
grasrotmottaker. Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
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MEDLEMSMØTE 9. NOVEMBER 2021 OM ENERHAUGEN
Dette er faktisk det første
innendørs møte historielagets
styre har arrangert. Det
planlagte møte i mars 2020 ble
«tatt» av koronaen. Vi i styret
var naturligvis svært spente på
oppslutningen, men kunne
glede oss over at mer enn 40
personer fant frem til salen i 3.
etasje i det gamle politihuset på
Grønland. Det ble servert
kaffe/te og litt snacks.

Styreleder Olav Rune Bastrup
ønsket velkommen og presenterte dagens foredragsholdere. Nestleder Karin Arnesen
presenterte styret og valgkomiteen. Freddy «Frisør» Larssen, som har holdt til på
Grønland i 50 år, ble også presentert og fikk en bukett blomster i anledning av at han
hadde mottatt Kongens Fortjenstmedalje bare noen dager tidligere.
Dagens tema handlet om Enerhaugen. Etnolog, konservator og kulturhistoriker Birte
Sandvik og pensjonert etnolog, førstekonservator, kulturhistoriker og musiker Morten
Bing fortalte om arbeidet med å redde husene på Enerhaugen, oppføringen på
Folkemuseet på Bygdøy og utviklingen frem til vår tid.
Folkemuseet har gjort et stort arbeide for å digitalisere fotomateriale fra Enerhaugen.
Det aller meste er gjort tilgjengelig på digitaltmuseum.no. De fortalte om hvordan de
var kommet i kontakt med en «gjeng» mennesker som var oppvokst på Enerhaugen og
derved fått tilgang til Sigurd Johansens (styremedlem) unike fotosamling. Den er
digitalisert og i tillegg har de laget en fotoutstilling kalt «Ung på Enerhaugen» som står
ut året i 1. etasje i OBOS-murgården fra Wesselsgt. 15 som er gjenreist på Folkemuseet.
Her kan du se Sigurds bilder og album.
En annen unik fotosamling er etter Albert Josef Scheinpflug og hans familie på
Enerhaugen. Han var emaljemaler, kunstmaler og en dyktig fotograf.
Sigurd Johansen og Harald M. Karlsen (begge styremedlemmer) viste en stor samling av
Sigurds bilder. De startet med litt Enerhaugen historikk og om forholdene helt tilbake
til 1800-tallet, bl.a. om Wergelands omtale av de elendige boforholdene. Gjennom en
fyldig billedkavalkade ble vi tatt gjennom gate for gate, «hovedgatene» Johannesgata og
Enerhauggata og gatene med de spesielle navnene Flisberget, Stupingata og
Langeleiken. Bilder fra familieliv og ungdomsliv, utendørs og innendørs. De viste
skisser over husene de hadde bodd i og fortalte historier om familie og venner. Det var
dårlige boforhold, men for de fleste gode familieforhold og et godt miljø å vokse opp i.
Mer detaljert referat finner du på vår hjemmeside https://egt-historielag.no/
Takk til alle som bidro til et vellykket medlemsmøte.
Karin Arnesen, nestleder

