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Vil	du	vite	mer	om	Gamlebyens	plass	i	dagens	samfunn	og	være	med	å	påvirke	stedet	der	du	bor?		
Meld	deg	inn	i	Beboerforeningen:	Boligselskap	900,-/private	200,-	pr	år.	Følg	oss	og	lik	oss	på	facebook.	

Takk	for	i	år!							
Vi	lar	høsten	takke	
for	seg	med	sine	
glødende	farger	i	
lav	høstsol	over	
Klosterenga	Park.															
Bedre	opplevelser	
enn	alle	bydelens	
Parker	&	Marker	
byr	på	skal	det	
letes	lenge	etter!		

(Fotos	Gerd	Bånerud)	
	

Et «Luther-epletre» er plantet i Nonneseter Klosterhage 	
I anledning av 500 årsjubileet for Reformasjonen plantes            
et «Martin Luther-Epletre» i Nonneseter Klosterhage i 
Hollenderkvartalet Tirsdag den 21.11.2017 kl 15:00. 

Angivelig skal Luther en gang ha uttalt "Det finnes alltid 
tid for å plante et epletre, selv om verden går under".  
Det ga en skoleklasse i Berlin inspirasjon til å dyrke frem 
95 epletrær – like mange som Luthers teser/læresetninger; 
som Luther i 1517 slo opp på kirkedøra i Wittenberg. 
Thomas Backofen (t.v.) og Jarle Kottmann har vært helt i 
Wittenberg og hentet Tre nr 11 hjem til sitt nye voksested, 
for – som de så muntert sier: "Det finnes alltid tid for å 
plante et epletre, selv når bakgården er en byggeplass"  

Nonneseter Klosterhage i Hollenderkvartalet ligger på 
historisk grunn, der Nonneseter Kloster ble anlagt rundt 1150. 
Derfor er det helt spesielt og høyst gledelig at vårt epletre 
genetisk kan føres tilbake til et stamtre fra 1177. Sogneprest 
Lars Martin Dahl i Gamlebyen og Grønland menighet har 
påtatt seg det ærefulle verv å velsigne treet, «i lutter glede!» 	



Foreningen Middelalder-Oslo arrangerer 
Eufemia-aften søndag 26. november 

Oslo Ladegård, Oslo gate 13, kl. 19.00  
 

          ‘En bysantinsk aften’  
                    med Per Olav Reinton og Sverre Jensen 

 

Per Olav Reinton forteller om levende minner fra Bysants i fest og hverdag, i 
musikk og språk, i mat og klær. Vi får høre om biskopen av Bari og opphavet til 
julenissen, om den kristne trosbekjennelsen og mye mer.  

  
Reinton er forfatter av boken «Bysantineren» med kjerne-
fortellingen om Erik kongssønn fra slutten av 1100-tallet, 
kong Sverres halvbror. Denne fortellingen gav forfatteren 
mulighet til å dykke ned i middelalderhistorien og betydnin-
gen av Bysants for europeisk historie og kultur, men også til 
selv å følge i Eriks spor i vår tid. Reinton er mest kjent som 
kulturjournalist i NRK og i de seneste årene som leder for 
Gamlebyen historielag og en god samarbeidspartner for 
foreningen Middelalder-Oslo.  

Sverre Jensen  
snakker og spiller 
musikk på selvlagde 
rekonstruksjoner av 
middelalderinstru-
menter med røtter i 
bysantinsk og ara-
bisk tradisjon rundt 
Middelhavet.  

 

Sverre Jensen er en høyt skattet middelalder-musiker som har gledet 
mange med musikk; alene, som akkompagnatør og som del av bl.a. 
Aurora Borealis og Schola instrumentalis. Han lager instrumentene selv 
med utgangspunkt i middelalderske fremstillinger.                                 
Vi får se litt av samlingen hans som oppbevares i Ladegården.       
Sverre Jensen ble tildelt Gangvaktprisen i 1997.  

 

Etter fremføringen blir det servering av nervekaker, bakt etter oppskrift av           
  Hildegard von Bingen (1098-1179) – med Luthentrank, apalsaft og gløgg. 

 

Åpent for alle. Medlemmer av Middelalder-Oslo fri entré, andre kr 100,- 
    Spesialtilbud: Medlemskap for nye medlemmer resten av året: kr 100,-	



Foreningen Middelalder-Oslo arrangerer 

Et levende Oslo torg midt i middelalderbyen  

Mens reguleringsplanen for Bispegata er under politisk behandling i Oslo 

kommune vil foreningen Middelalder-Oslo sette fokus på Oslo torg ved å skape 

liv der i form av arrangementer. Pr. i dag er den delen av torget som ligger 

nærmest Ladegården markert med et tregulv, og vi vil nå begynne å ta torget i 

bruk som et viktig møtested for vandringer, opprop og arrangementer.  

Første gang er søndag 26.11, andre er søndag 10.12 og vi fortsetter inn i år 2018 

med ett arrangement i måneden.  

26.11 – 0. søndag i advent kl.18.15. 

Julegrantenning på Oslo torg.  

Vi tenner juletre, varmer oss på bålpannen og hører på 

middelaldermusikk og om adventstiden og hvordan det kan 

ha vært i Oslo i middelalderen i slutten av november, om 

forberedelser til jul og om reformasjonen og når juletrær ble 

vanlige i byen. Og vi hører om Oslo torg og hvordan det går 

med den politiske behandlingen av spørsmålet om bil- og 

busstrafikk i Bispegata over torget.  

Deretter går de som vil inn til Eufemiaaften med Per Olav 

Reinton og Sverre Jensen i Ladegården kl.19.00. 

 

10.12 – 2. søndag i advent kl.17.        

Julestemning på Oslo torg.  

I Ladegården er det gammeldags julestue med pepperkaker, 

håndverk og gamle julesanger kl.15.00, beregnet på hele 

familien. Vi følger opp på Oslo torg når julestuen er slutt. Vi 

hører om juletiden, om hvordan bisp Nicolas av Smyrna ble 

til julenissen og om åsgårdsreien og de apokalyptiske 

rytterne. Og vi hører selvsagt om Oslo torg og hvordan bil- 

og busstrafikken kan legges utenom torget.  

Det blir servering av pepperkaker og vi hører på 

middelaldermusikk.  

Vi ønsker oss et Oslo torg fritt for gjennomkjøring av biler 

og busser! 

Skulptur fra ca.1300 av bisp Nikolas fra Eidsborg kirke. 

Nikolas av Bari som virket på 300-tallet har dannet 

opphavet til vår julenisse som kommer med gaver til barna.     



Redd	trikken	i	Schweigaards	gate! 

 
Trikken i Schweigaards gate skal ifølge dagens 
plan flyttes til Bispegata – dette til tross for at ideen 
for lengst er gått ut på dato. Det er på tide å 
fortelle dem som styrer og steller hvor skapet skal 
stå og trikken skal gå. *** Bispegata trenger ikke 
trikken. Schweigaards gate trenger trikken! *** 
 
Forslaget	om	å	flytte	trikketraseen	i	Schweigaards	gate	til	Bispegata,	ble	lansert	av	Ruter	for	
rundt	15	år	siden.	Da	forslaget	ble	lansert	var	situasjonen	for	Schweigaards	gate	og	visjonen	for	
Bispegata	nokså	annerledes	enn	i	dag:	 
 

Nedre	del	av	Schweigaards	gate	var	for	15	år	siden	mer	av	en	bakgate	og	en	gjennomfartstrasé.	
I	dag	preges	gata	av	tusenvis	av	nye	beboere	og	arbeidsplasser	i	synergi	med	det	alt	etablerte:	
Gjensidige,	Circle	K,	Politiet,	Utdanningsdirektoratet,	Tolldirektoratet,	Skatt	øst,	NSB,	Krogsveen	
Oslo	bussterminal	osv	.	.	.	Sistnevnte	skal	rustes	opp	for	60	millioner	og	åpnes	opp	mot	trikken.	
Bussterminalen	Grønland	og	Munkegata	er	pr.	i	dag	to	sentrale	og	tunge	trikkeholdeplasser.	 
Kort	sagt	er	det	mye	som	taler	for	å	beholde	trikken	i	Schweigaards	gate. 
 

Planene	for	områdene	rundt	Bispegata	var	for	15	år	siden	gedigne.	Kommunen	planla	et	nytt	
Kulturhistorisk	museum	ved	den	planlagte	holdeplassen	i	Bispegata.	Nå	viser	det	seg	likevel	at	
områdene	langs	Bispegata	ikke	kan	bygges	ut	i	like	stor	grad	som	tenkt,	da	Bane	Nord	ikke	vil	ha	
bygninger	oppå	Follobane-kulverten.	I	tillegg	er	ideen	om	Kulturhistorisk	museum	i	området	for	
lengst	vraket.	Grunnlaget	for	trikk	og	trikkeholdeplass	i	Bispegata	er	dermed	kraftig	svekket.	
Det	er	også	grunn	til	å	minne	om	at	første	og	grunnleggende	premiss	for	bygging	av	
Ekebergtunnelen,	var	å	fjerne	trafikken	fra	Bispegata	–	ikke	å	tilrettelegge	den	for	trikker! 
 

Mye	taler	for	å	satse	på	trikken	i	Schweigaards	gate,	og	skrinlegge	planen	om	trikk	i	Bispegata	
en	gang	for	alle.	Schweigaards-traséen	er	effektiv,	den	knytter	Gamlebyen	sør	til	
bydelssenteret	på	Grønland	og	publikumsgrunnlaget	er	stort.	Bydelsutvalget	og	Bystyret	har	
gjentatte	ganger	vedtatt	fortsatt	trikk	i	Schweigaards	gate,	i	Bystyret	senest	26.	januar	og	28.	
september	2011.	Tiden	er	inne	for	å	oppgradere	trikketraseen	i	gata.	Trikk	på	midtstilt	grønn	
løper	vil	være	et	kjærkommet	miljøtiltak	i	Schweigaards	gate.	 
 

Med	tanke	på	den	nye	trikketraseen	i	Bjørvika	kan	den	inntil	videre	gå	i	butt	øst	i	Dronning	
Eufemias	gate,	og	bygges	sydover	mot	Sørenga	i	etapper.	Ruterrapport	2011:13	Bedre	
trikketilbud	i	Gamlebyen		viser	at	det	ligger	godt	til	rette	for	en	slik	linje.		
                       

Munkegata holdeplass                                                                                                           
kan med fordel flyttes                                       
rundt hjørnet til 
Schweigaardsgate.                	

	

Skissen	viser	Ruters	forslag					
til	ny	trikkesløyfe	i	2011.		

	

	

	



HISTORIEN OM TRIKKEN I GAMLEBYEN  (kilde	Wikipedia) 

• 1875 åpnet det hestesporvei mellom Stortorvet og Gamlebyen. Den fulgte Brugata – 
Grønland – Grønlandsleiret til Botsfengslet.  

• 1878 ble traseen videreført sørover Oslo gate til St. Halvards plass. 
• 1899 ble traseen videreført helt fram til Oslo hospital. 
• 1900 gikk den siste sporvogn trukket av hest til Gamlebyen.  
• 1900 fikk Gamlebylinjen en sidelinje til Vålerenga. Den svingte østover og oppover 

Schweigaards gate – Strømsveien. 
• 1917 ble Oslolinjen tilkoblet Ekebergbanen.  
• 1923 ble Vålerengen-linjen forlenget til Etterstad med Helsfyr. 
• 1957 ble nedre del av Gamlebylinjen splittet ved krysset Grønlandsleiret/Oslo gate/ 

Schweigaards gate. Gamlebylinjen fantes nå i to varianter: den gamle over Grønland – og 
den nye over Schweigaards gate 

• 1960 ble skinnegangen over Grønland fjernet  
• 1968 ble Vålerenga-/Helsfyr-trikken nedlagt. 

 

EN LITEN BILDEKAVALKADE SOM VISER UTVIKLINGEN 

				

	

	

	



Vår nye Rasteplass: Nytt bo & kulturkollektiv i Oslo Gate 35 
Det skjer mye rundt de gamle tomtene til NSB, og mye både kan og skal folk i bydelen protestere 
mot. Iblant føles det bra å notere seg noen delseire og mye kan tyde på at bo- og kulturkollektivet  
i Oslo gate 35 representer en slik. Etter at de første kollektivistene flytta inn i "Fem & Trædve" – 
som huset kalles – i fjor, har ting for alvor begynt å røre på seg. 
 
Gamlebyposten oppsøker Øyvind, som har bodd i huset sida høsten 2016 for en oppdatering: 
 
- For å gjøre en lang historie veldig kort er dette initiativet å anse som en fortsettelse - eller 
kanskje en sidegrein - til det legendariske musikkstudioet Endless Tinnitus, som var tvunget til å 
flytte fra det gamle stallbygget i Schweigaardsgate 44, etter at Bane NOR avhenda tomta til 
utbyggere av et større boligkompleks. Etter ei tid med dragkamp og forhandling tilbød Bane NOR 
bygården Oslo gate 35 som en erstatning, med overkommelig leie og muligheter til å begå kultur. 
 
Beslutninger vedrørende kollektivet tas på jevnlige husmøter – der alle beboere møtes. 
Fellesprosjekter gjennomføres ved dugnad. En av hovedprioriteringene nå er lydisolering og strøm 
til de to Moelven-brakkene som blei heist inn tidligere i høst.    
 
- Brakkene skal pusses opp og gjøres om til rimelige øvingslokaler for lokale band. I starten av 
november hadde vi støttekonsert på «53», der venner av oss spilte gratis for å samle penger til det 
elektriske. Det var smekkfullt, så vi kommer i mål og det blir fuzzgitar, folkens! 
 

Tidligere i våres blei huset innvia med åpen bakgårdsfest, 
gjennomført etter alle kunstens regler, med fet livemusikk, 
gratis vegetargryte og – noe som Gamlebypostens utsendte kan 
attestere på: Upåklagelig stemning! Under oppseiling er 
sykkelverksted, hagegalleri, kompostbinger og andre 
økologiske og smarte løsninger på hvordan en kan bo i byen på 
en litt annerledes måte. Om en hører liflig musikk fra baksida 
av Oslo gate 35 anbefales å svinge innom for en rast og en prat 
og følge med utviklinga via hjemmesida deres www.og35.no. 
 
 
	

Ellen	Koyote	påskriver	pass	på	bakgårdsfest			

Tunge	løft	for	produksjon	av	tung	musikk.	

 
 
 

 
Oslo	gate	35	fra	en	lokomotivførers	perspektiv	



	

JULEGAVEN    Anne-Mette Broen har tidligere moret oss med historien om Skøyteprinsessene – her er OPPTAKTEN: 

Vanligvis, da unger ønsker seg noe veldig, da er julaften en stor mulighet. Vår pappa ønsket seg veldig en sønn! 
Vel, - han fikk 3 jenter! Og dette faktum avstedkom div. historier opp igjennom. Spesielt den eldste var både 
foretagsom og impulsiv. - Husker spesielt en julaften og dagene etter. Jeg var en 8-10 år …. Jeg lå flat under 
juletreet om formiddagen; klemte på - og sorterte pakkene: De myke pakkene la jeg helt bakerst innved 
juletrefoten, de mere interessante lå fremst. Heeelt foran lå to store firkantede harde pakker. En til Torgun og en 
til meg! Jippi.. - jeg visste hva det var i dem! Hvite kunstløpsskøyter! Jeg hadde grini og mast hele høsten, - og 
endelig altså...! "Så" i tankene Torgun og meg som skøyteprinsesser på isen i parken om kvelden, med 
"flombelysning" fra gatelyktene omkring. Dagen gikk seint! Men endelig ringte kirkeklokkene fra Gamlebyen 
jula inn, og pappa kom fra kirkegården, hvor han hadde tent lys, og vi kunne gå til bords. 
Julemiddagen besto av skinkestek, surkål, poteter og saus. Til dessert var det hermetiske plommer med krem. 
Jeg, som vanligvis var gla' i mat, var bare kvalm og hadde mageknip; men det var jo sånn, at det man hadde tatt 
på tallerkenen skulle spises opp! I ettertid tenker jeg at julemiddager nesten grenset til barnemishandling, for de 
voksne ble jo aldri ferdige. De spiste, drakk og kosa seg - forsynte seg flere ganger også! Så måtte vi rydde av 
bordet, og hjelpe mamma med oppvasken. Pappa at han måtte ta seg en liten middagshvil...men da bare lo vi, 
for det sa'n bare på ert - hvert år! Mamma kokte kaffe og dekket på med pent servise og alle sju slaga; sakser 
kom på plass. Endelig!! Det var pappa som delte ut pakkene hjemme hos oss, og han begynte innerst!! Han 
hadde jo bivånet den frenetiske sorteringa til eldstejenta. Ja-ja, det bare å pakke opp da, alle skulle se hva alle 
fikk. Vi måtte smile og takke pent for de myke pakkene; gensere, undertøy, støvler, luer, skjerf, votter og sånt. 
Det var sånn hos oss som de fleste den gangen; det unga trengte, fikk dem til jul! Det nærmet seg nå de to store 
pakkene og Pappa tok opp begge to så vi fikk dem på likt og vi reiv opp papiret!  

Jeg var jublende gla!! Eeendelig skulle jeg få de kunstløpsskøytene jeg hadde ønska meg så fælt! Vi hadde 
ikke hatt egne skøyter, bare lånt skruskøyter av noen som ikke brukte lenger. Men......da vi pakka opp, DA 
var det vanskelig å holde maska altså! Mitt smil ble vel bare en skjev grimase, for i begge eskene lå brune 
Hockey-skøyter! Akkurat dèt er vel en av de aller største nedturene jeg kan huske å ha hatt! Pappa vanket 
sammen meg gutta i G.I.F. og var veldig interessert i ishockey, og mente at hockeyskøyter måtte inspirere 
døtrene til en framtid på hockey-banen! Ja ja, det var jo ikke noe å gjøre med - bare å svelge skuffelsen og 
tenke at nå slapp vi jo å låne skøyter mere. Men jeg husket at jeg hadde store problemer den kvelden altså! 

I romjula var vi på skøytebanen hele dagen. Torgun var heldig, for venninna Liv hadde 
kunstløpsskøyter med hvitt "pusetrekk" utapå. De lånte Torgun utapå sine skøyter, og da 
så det akkurat ut som kunstløpsskøyter. Men rådløs var jeg ikke! Første arbeidsdag etter 
nyttår tok jeg skøytene under armen, dura ned til skraphandler Ravneberg i Schweigaards 
gate og bytta dem i et par brune gamle danseskøyter, med hakk på tuppen i en noenlunde 
passende størrelse. På hjemveien gikk jeg innom skobutikken ved siden av "Forbruker'n" i 
Oslogate, og kjøpte hvit skomaling! Hadde fått noen kroner til jul som ble investert. Fornøyd dro jeg hjem - 
opp på loftet, og der satte jeg i gang. ÅÅåååå - skrekk og gruuu! Det jeg ikke visste, var at skinnet i støvelen 
var satt inn med skokrem eller noe, så da jeg malte oppå, ble det ikke hvitt, men " møkka-rosa-brunt"! Jeg 
malte og malte, men det hjalp ikke, de ble ikke hvite! Ja ja, det var i allefall ikke hockeyskøyter! Jeg satte 
skøytene til tørk, men de var ikke tørre neste dag - bare seige! Men " skitt au" – jeg dro av sted. Torgun 
gjorde store øyer: " Hva har du gjort nå’a, Annemor? Veit pappa om det?" (Nei, det visste'n jo ikke!) «Han 
kommer til å bli sinna, asså!». Men jeg var såre fornøyd jeg, for nå hadde jeg skøyter med hakk på tuppen og 
kunne gå i "foroverstil", ikke "hockeystil".  

Men det skal sies, at jeg var både kvalm og hadde vondt i magen da vi gikk hjem fra parken om kvelden. Var 
jo redd for hva pappa skulle si da han oppdaget hva jeg hadde gjort med julepresangen jeg hadde fått. Det er 
klart det ble oppdaget, for jeg hadde jo maling på både hender og klær og måtte forklare meg. Det ble bråk!! 
Det ble kjefting, grining og sengestraff! Pappa tok skøytene og rensa dem med noe stoff som tok vekk både 
hvitmaling, skokrem og det som måtte være på skinnet. De ble ubestemmelig skjoldete og skinnet helt stivt 
og ubrukelig. Et par dager senere lå det skøyter og venta på meg i entreen hjemme. Pappa 
hadde vært hos Ravneberg og forklart saken, levert det som var igjen av danse-skøytene 
og "kjøpt tilbake" hockeyskøytene! De ble brukt flittig i flere år. De var kjøpt store for å 
vare en stund; 1. sesongen ble de fôret med ullsåler og tykke ullsokker. Det ble ikke 
kunstløpsskøyter på meg før jeg ble voksen og kjøpte sjøl! 	



JULEGRANTENNING I GAMLEBYEN  
Første søndag i advent starter Gamlebyen en ny tradisjon! 
Søndag 3. desember er alle i bydelen invitert til en hyggelig 
sammenkomst med tenning av julegran, sang, pepperkaker, 
gløgg, - og kanskje besøk av selveste Julenissen.     
Vi ønsker å arrangere en inkluderende sammenkomst, der vi tar 
oss litt tid til ettertanke for bydelen vår og for hverandre.  
Bli med på å skape en varm ny juletradisjon i Gamlebyen! 
 
Tid: Søndag 3. desember  Kl: 18.00 
Sted: Byen i Skyen/GSF  (X-et Egedesgate/St Hallvardsgate) 
Arrangører: Gamlebyen sport og fritid (GSF), Gamlebyen skole 
v/ FAU, Gamlebyen Beboerforening, Middelalder-Oslo 
 
 
 
 
 

 
ALLE GAMLEBYBOERE INVITERES TIL 
STEMNINGSFULL TENNING AV TREET  
PÅ HARALD HARDRÅDES PLASS 
TORSDAG 30. NOVEMBER KL 18:30  

     
    VI SYNGER JULA INN OG BYR PÅ       
   PEPPERKAKER OG SOLBÆRTODDY.   
                    
  HJERTELIG VELKOMMEN TIL ET LITE   
   AVBREKK I HVERDAGSSTRESSET   
 
 
 HILSEN 
«FELLESLØFT FOR SCHWEIGAARDSGATE» 
  GAMLEBYEN BEBOERFORENING OG  
  INTERESSEORG. KLOSTERENGAS VENNER 

       
        
ETTERLYSNING: 
 
Gamlebyen Beboerforening trenger regnskapsfører!  
Vil du engasjere deg i Gamlebyen, men det eneste du kan er regnskap?  
Da setter vi veldig stor pris på at du tar kontakt med oss! Det er ikke all verdens jobb, men den må gjøres. 
Vi kan tilby en klapp på skulderen, et anerkjennende nikk i Gamlebyens gater og selvfølgelig heder og ære! 
 
Vi vil også gjerne ha flere medlemmer – gå inn på vår facebookside og meld deg vipps inn!  
Kontingenten bruker vi bl.a. til: Å opprettholde våre lokaler i 2. et i Saxegaarden, der ditt boligselskap kan 
låne lokalene kostnadsfritt til styremøter og beboermøter – Å invitere til sosiale og kulturelle arrangementer 
for bydelens beboere – Å opprettholde og redigere vår facebookside – Å holde møter der vi byr på 
foredragsholdere med aktuelle tema om Gamlebyen – Å trykke og utgi gratisavisen Gamlebyposten 	




