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Men da blokka ble rehabilitert utvendig og de gamle 
balkongene ble erstattet av nye og større, ble naboene 
bedre kjent med hverandre. 

Ekteparet forteller at hver St. Hans ble det brent et svært 
bål på løkka mellom alle blokkene, da strømmet folk til. 
Miljøet har gjennom alle år vært rolig, fredelig og stabilt. 
Folk flyttet ikke så ofte, de ble boende i både 10 og 20 
år. 

De forteller også at når barna skulle begynne på skolen, 
startet de på Vålerenga skole, så på Gamlebyen 
ungdomsskole og videre på Teisen gymnas. 

Hva er så den største forskjellen på da og nå? 

Ekteparet ser på hverandre. Det virker på dem som om 
folk var flinkere til å ta hensyn til hverandre før. Det var 
mer orden på ting, folk respekterte de reglene som 
fellesskapet hadde blitt enige om. I dag ser det ut til at 
mange er mer opptatt av sine egne rettigheter . 

Men dette hyggelige ekteparet i sin velstelte leilighet har 
nok hatt seksti gode år her. 

Sekst i år  på Et t erst ad vest
Intervju med ekteparet Trøen foretatt av Yngvil Armand

Ekteparet var blant de aller første som flyttet inn i 
Etterstad Vest -i januar 1957. Det var bolignød og 
mange ønsket seg en leilighet. Men Karin og Jan 
Trøen hadde lang OBOS-ansennitet og kunne flytte 
inn i tre rom og kjøkken, bad med badekar og dusj, 
felles vaskekjeller, tørkeloft og bod. Her har de 
bodd i 60 år, og med tiden er det blitt både 2 barn, 4 
barnebarn og 5 oldebarn. 

Vi sitter i den hyggelige stua deres og prater om før og 
nå på Etterstad. Hvordan var miljøet her? Uteområdet? 
Butikker? Naboskap og lekeplasser for ungene? Hva 
forsvant og hva kom til? Hva er forskjellene? 

Blåtrikken gikk opp hit og snudde i rundkjøringa, men det 
var unødvendig å ta trikk til byen for å handle. 

Samvirkelaget holdt til der hvor Prix ligger nå. Der var det 
flere butikker, både fiskebutikk, bakeri, jernvarehandel og 
en liten manufakturforretning. Dessuten lå det et mindre 
Samvirkelag der Matkjøp er i dag. 

Der styrerommet holder til nå, var det postkontor. Og 
nedover Strømsveien og i Vålerenggata lå det tett i tett 
med butikker. 

Det er jo fint og grønt på Etterstad, og det var det også 

de første årene, med trær som nå har vokste seg svære, 
og store områder med «løkker» - ikke striglede plener 
men viltvoksende gress og ugressområder der ungene 
kunne boltre seg. Og barn var det mange av.

Dette var 50-tallet, husmødrene var hjemme med barna, 
det var også Karin Trøen, som i likhet med mange andre 
mødre tok seg deltidsjobb når ungene begynte på 
skolen. Barnehager var mangelvare den gangen. 
«Husmødrenes barnehager» drev den første 
barnehagen i området, og der var det nesten umulig å få 
plass.

Trikken gikk som sagt opp til rundkjøringa og der lå det 
også en kiosk og et hvilerom for konduktørene. På 
nedsiden av Etterstadsletta 95 lå Teglverket, forteller Jan 
Trøen. Det gikk store traller med leire på skinner fra 
Etterstadkroken til Teglverket, disse måtte ungene holde 
seg unna. 

Da Teglverket brant hadde ekteparet Trøen vært og gjort 
innkjøp av en halv gris, og da de kom hjem var hele 
området fullt av brannbiler. Etter brannen ble 
pyramideblokkene bygget. 

Hvordan var naboskapet- gikk folk inn og ut hos 
hverandre? Nei, sier Karin, vi var nok de yngste 
innflytterne, naboene var vel 10-15 år eldre enn oss. 



er født i 1926.  I 1956  flyttet han inn med kone og tre 
barn i sin nye leilighet i Etterstad Vest.

Hvordan var det å komme fra trange kår på Torshov til 
sin nye bolig? 

Å, det var fint, sier Kjeld.  Veldig fint, også for unger, som 
kunne leke på alle løkkene rundt omkring. Vi hørte til 
Vålerenga skole, det var der ungene gikk.

Kjeld hadde jobb i Oslo kommunes veivesen, og der var 
det nok å gjøre.  Han la asfalt og måkte snø og utførte 
alle mulige oppgavene som hørte med. Det var kort vei å 
gå til jobben og sette seg i sin fastbil og kjøre rundt. Hele 
Oslo var hans arbeidsplass. Vinterstid kjørte han den 
første og største snøfreseren som kommunen eide.

Hadde familien god kontakt med naboene i blokka? Nei, 
jeg jobba jo så mye, dag og natt, sier Kjeld, - det ble ikke 
tid til annet nesten.  I helgene lå vi i telt hele familien, 
seinere kjøpte jeg campingvogn, og vi kjørte turer til 
Tyskland med vogna. Men så ble kona syk og døde og 
det ble slutt på turene.

-Det var dårlig med parkeringsplasser på Etterstad i den 
tiden, husker han ? «jeg forsøkte å få ordna det slik at 
det ble flere garasjeplasser. Vi fikk til 30 garasjeplasser 
ved gjerdet mot jernbanen.»  På Etterstad hjalp han også 
styret med å lage skiløyper og fotballbane og slike ting.

Er det noe han husker spesielt fra de årene han har 
bodd på Etterstad? Han kommer ikke på noe, men 
husker en gang han ble uvenner med vaktmesteren, som 
snudde ryggen til ham hver gang de traff hverandre. Men 
det er lenge siden, det, sier Kjeld.

Kjeld har hatt et godt liv på Etterstad, og har barn, 
barnebarn og oldebarn. Barna har han god kontakt med.  
Han holder seg i form med å gå mye, hver dag går han til 
Ensjøtunet eldresenter, prater med andre pensjonister, 
bruker snekkerverkstedet og spiser middag. Han skryter 
av den gode maten de har der, og viser meg rundt i 
huset der det er tilbud av mange slag.

Var det bedre å leve før i tiden? 

Nei, nå er det bedre enn før.  Men folk må følge 
parkeringsreglene!  sier Kjeld før han går tilbake til 
kafebordet på Ensjøtunet.

Kjeld Haghus



Trikk til Etterstad

Helsfyrtrikken var i sin tid en grenlinje av Gamlebylinja 
som var en av Oslos tre første sporvognslinjer (opprettet 
i 1875). I 1900 ble Gamlebylinja lagt om til elektrisk drift, 
og den ble videreført til Oslo Hospital og i 1923 ble 
Vålerengalinja forlenget videre til Etterstad med Helsfyr. I 
1966 ble det åpnet T-bane til Helsfyr, og i 1968 ble derfor 
Helsfyrtrikken lagt ned.

37 bussen kjører i dag delvis på samme trase som 
Helsfyrtrikken kjørte på. 

1995: nye balkonger i borettslaget:

I 1995 ble de opprinnelige 
balkongene revet og alle 
leilighetene fikk nye og 
større balkonger.



Boligbygging
På Etterstad var det OBOS som fra 
1930-årene startet boligutbyggingen 
etter en storstilt reguleringsplan av 
Harald Hals, som også sto bak 
vellykkede prosjekter som Ullevål 
hageby og Torshovbyen. Planen 

omfattet hele området fra Etterstad 
til Jernbanetorget, hvor all 
bebyggelse skulle saneres og 
gjenoppbygges med brede gater og 
avenyer for et mer metropollignende 
Oslo. Det første byggetrinnet startet 

i 1930, året etter sto 
?Etterstadslottet? med 101 leiligheter 
og 2 butikklokaler ferdig. Dette er 
det eneste bygget som ble reist etter 
den opprinnelige planen. Arbeidet 
ble ikke videreført på grunn av tysk 

Biskop Jens Nilssøns gat e
Gata som går langs nederste del av Etterstadsletta ble 
oppkalt etter Biskop Jens Nilssøn i 1951. 

Jens Nilssøn ble biskop i 1580, etter å ha vært den 
gamle biskopen Frants Bergas medhjelper fra 1572 
frem til han trakk seg tilbake. Da Hamar og Oslo ble 
slått sammen til ett bispedømme kunne nemlig ikke den 
gamle biskopen rekke over hele området alene. Som 
biskop bodde Jens Nilssøn på Válin gård, som lå der 
Vålerenga kirke ligger i dag. 

Biskopen tok sin magistergrad i København, hvor han 
også fikk prestevielse. Før han ble biskop var han 
rektor ved Oslo skole, fra 1563 til 1571. I løpet av sitt liv 
skrev han flere verker på latin hvor det som ofte 
omtales som det viktigste er diktet Elegion skrevet etter 
datterens død. Her et oversatt utdrag:

Sover Cathrine nå? Du, som før var foreldrenes glede,

har nå den grusomme død skjenket deg evig søvn?

Tier du nå? Og kan ei ved vår gråt og klage beveges?

Søte Cathrine, mitt barn, tier for evig du nå?

Akk, hvor ofte har fordum de yndige rosenleber

gledet din far og din mor, hver gang du ga oss et kyss? 

Bildet er gjengitt med tillatelse fra Domkirkeoddens fotoarkivEtterstadslottet, ca 1956-57. Fotograf ukjent. DigitaltMuseum.



Et t erst ad vest
De første beboerne flyttet inn i sine leiligheter i desember 1956. I 1955 ble Etterstad Vel stiftet for å bedre samarbeidet 
mellom borettslagene, og i 1958 kom det første medlemsbladet for Etterstad Vel. Her finner vi en hilsen fra Etterstad 
Vest, junioren på Etterstad:

Nygaard teglverk

Nygaard teglverk lå rett nedenfor for Etterstad, der det nå er 
terasseleiligheter (Etterstadsletta 124-128). Som det framgår 
av bildet var det en stor fabrikk. Det var mange teglverk i 
området på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 
1900-tallet, mye boligbygging førte til stort behov for teglstein. 

Teglverket bel bygget på 1890-tallet, og brant ned i 1969. I 
1970 ble det revet.

Ekteparet Trøen, som er intervjuet på side 5, husker brannen.  

Sætre kjeksfabrikk

Kjeksfabrikken holdt til i Østerdalsgata 1 i perioden 
1914-1972. Bygningene  huser nå en rekke mindre 
bedrifter, blant annet et relativt nyåpnet legesenter (rett bak 
holdeplassen Etterstadgata). Fra 1966 holdt blant annet 
Arne Bendiksen studio til i Østerdalsgata 1, det ble 
produsert innspillinger av mange kjente artister der (bl.a. 
Radka Toneff, Ralph Towner, Jan Garbarek). Senere startet 
også BEL kassett opp produksjon av lydkassetter her. Det 
er fortsatt flere musikkstudioer i bygningene, og på varme 
sommerkvelder kan man høre musikk når man går forbi i 
Østerdalsgata.



Etterstad gård

Gården Etterstad lå nærmere dagens Helsfyr, omtrent ved 
T-banestasjonen og busstasjonen. Gårdsnavnet stammer fra 
norrønt og er en sammensetning av mannsnavnet Eitill og 
stad. Gården er nevnt helt siden middelalderen i en 
fortegnelse fra 1396 over biskopens jordegods. Gården 
forble i Oslo-biskopens eie også etter reformasjonen, men 
ble i 1795 overdratt til Christiania som ekserserplass mot at 
bykassa betalte en årlig avgift til biskopen. Bakgrunnen for 
dette var at byen som garnisonsby var forplikta til å skaffe og 
betale for innkvartering og ekserserplass. 
Kilde: lokalhistoriewiki.no.

Det antas at navnet Etterstad ammer fra norrønt og er en sammenslåing av mannsnavnet Eitill og stad, som betyr 
sted.

Alnaelva 

har forsynt området med drikkevann, og har vært en viktig 
årsak til industribygging rundt Etterstad. Oslo ble grunnlagt 
ved Alnaelvas utløp, blant annet fordi utløpet utgjorde en 
naturlig havn, og man kunne trekke båter og skip opp elva 
og videre inn i landet. Håkon IV Håkonsson fikk i 1226 
trukket 34 skip oppover, og gjennom innsjøer og andre 
elver kunne han møte ribbungene til sjøslag på Øyeren og 
Mjøsa.

I dag er det et fint turområde i Svartdalen langs Alnaelva.

Et t erst ads hist or ie

Militærleiren på Etterstad

Omtrent i år 1822 var kong Karl Johan såpass 
misfornøyd med norske politikere at han sendte 3.000 
svenske soldater til Norge for å legge press på 
Stortinget. Militærleiren på Etterstad kommuniserte en 
trussel om statskupp og ble ikke misforstått av dem den 
var ment å rettes til. I tillegg ble like mange norske 
soldater utkommandert.

At Etterstad ble valgt som leirsted overrasket enkelte, for 
det er ikke voldsomt mye plass her. Fredrik Meltzer, 
stortingsrepresentanten best kjent for å ha tegnet Norges 
flagg, hadde vært oppe på Etterstad for å se på leiren. I 
dagboken sin skrev han at «norsk infanteri, artilleri og 
kavelri ankommet og i telt. Hestene under åpen himmel. 
Gjerdene borte, grøftene tilkastet, åkrene dels skårne, 
dels nedtrådte». Jacob Aall hadde samme betraktninger 
og skal ha sagt at «de forsamlede soldater bare så vidt 
kunne paradere for Kongen, og det er nesten ubegripelig 
hvorfor kongen har sammenpresset dem på et så 
ubekvemt og snevert punkt».

Det er ingen tvil om at Karl Johans truende opptreden 
hadde en effekt på stortingsvedtakene denne sommeren, 

men for Christiania-folk skulle militærleiren først og 
fremst bli et underholdende innslag i hverdagen. Folk 
valfartet opp til Etterstad, der det var parader og 
konserter, og på havna sørget svenske krigsskip for 
atskillig oppstuss.

Da Karl Johan kom ridende over jordene på Etterstad 31. 
juli 1821 hadde enormt mange tatt turen til Etterstad, for 
det var langt fra hverdagskost at Kongen kom på besøk 
til den lille hovedstaden. 

Det har i tillegg vært tysk fangeleir for russiske 
krigsfanger her, som lå i nærheten av der Helsfyr 
T-banestasjon i dag ligger. Krigsfangene ble benyttet til 
ulike typer arbeid, men aller mest «losting og lassing» på 
havna. De ble marsjert ned Strømsveien til 
Vålerenga-trikken, der de ble kjørt til havna med rekvirert 
trikk. Leiren ble revet etter andre verdenskrig, i 
forbindelse med byggingen av borettslaget Etterstad 
nord.



Rettersted

Det som i dag er et rolig, idyllisk område med både 
klatrestativ og husker har tidligere blitt brukt til langt mer 
groteske aktiviteter enn barnelek. Norges siste offentlige 
henrettelsefant sted på Etterstadsletta så sent som i 
1864. Henrettelsen skulle egentlig skje på Galgeberg, 
men ble flyttet til Etterstadsletta da det var om lag 5000 
mennesker som møttes opp for å bevitne henrettelsen av 
to menn utført av skarpretteren Samson Isberg.  

Norges første streik

I 1896 flyttet Nitedal Tændstikfabrik til Grønvold ved 
Helsfyr.

På Etterstad ble det i 1889 holdt et møte med nærmere 
20.000 oppmøtte, blant dem Bjørnstjerne Bjørnson og 
Fernanda Holst, da 368 kvinnelige fyrstikkarbeidere sa 
nei til kutt i en allerede elendig lønn. Etter å ha streiket i 
fire uker, gikk en stor prosesjon fra Jernbanetorget til 
Etterstad, og de streikende kvinnene bar relativt 
beskjedne paroler, som blant annet lød «hjelp de 
streikende fyrstikkpakkersker» og «vi forlanger kun 1 øre 
mere pr. gros, og bedre sanitære forhold».

På tross av en sannsynlig publikumsrekord vant ikke de 
streikende fyrstikkpakkerne frem, og de måtte nøye seg 
med fem og en halv øre per pakke med 144 esker, men 
de fikk endret mulktsystemet, som gjorde sanksjonene 
mot å komme for sent noe mildere.

Flyplass

Norges første flyvninger fant faktisk også sted på 
Etterstad. Svensken og flypionéren Carl Cederström 
holdt oppvisninger her i oktober 1910, da han fløy fra 
Etterstad og rundt Hovedøya, før han returnerte. Han sa 
at «(n)orrmännens entusiasm hotade övergå til vansinne. 
De revo kläderna av min kropp för att ha dem til 
åminnelsesbitar», og selv om publikum tidsvis kan sies å 
ha vært vel pågående var det ren uflaks som førte til at 
Cederström under den siste oppvisningen mistet 
kontrollen på flyet da han skulle lette, og skar ut i 
folkemassen. To personer ble skadet, og flyet ble 
ødelagt.

Før Bjerkebanen ble bygget i 1928 ble Etterstadsletta 
benyttet som travbane.



Utsikt fra 
Etterstad.

Malt av Carl Frederik 
Vogt 1781-1834. 
Bildet er malt en 
gang etter 1810, da 
den danske maleren 
Vogt kom til Norge.

(CC BY-SA 3.0 NO)


