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Sammendrag 

Denne oppgaven baserer seg på et åtte måneder langt feltarbeid, og tar for seg 

konstruksjon av sted og stedsidentitet på Vålerenga. Steder skapes og gjenskapes, 

gjennom folks daglige praksis, gjennom samhandling mellom mennesker og 

omgivelser, og gjennom konsum, politikk og økonomi.  

I visse sentrumsnære områder i Oslo, har det de siste årene foregått en 

gentrifiseringsprosess, hvor tidligere arbeiderklassestrøk er blitt forvandlet til 

områder for andre og mer velstående grupper. Vålerenga, et lite område i bydel 

Gamle Oslo, er ett av flere steder, som i løpet av de siste årene, som følge av en slik 

prosess, har gjennomgått en statusendring. I denne oppgaven ser jeg på hvordan 

Vålerenga har gått fra å være et fattig arbeiderklassestrøk i Oslo indre øst, til å utvikle 

seg mer i retning av ”halv-hip” østkant. Jeg ser på hvorfor folk ønsker å flytte til 

Vålerenga, og på hvordan valg av bosted blir et aspekt ved identitetsskaping i det 

moderne samfunn. 

Vålerenga er et sted som mange i dag ønsker å identifisere seg med. Stedet blir gjerne 

oppfattet som en landsby i byen, som et sjelfullt og ekte sted, fremdeles preget av en 

sterk lokalidentitet. Området, som i dag huser mange ressurssterke 

middelklassebeboere, holder fortsatt på en tilknytning til arbeiderklassen og 

arbeiderklasseånd. I denne oppgaven, ser jeg på hvordan samhandling, 

kommemorative seremonier, symboler, sosialisering og kommersiell 

identitetskonstruksjon, bidrar til å vedlikeholde en kontinuitet med fortiden, på et sted 

som har gjennomgått store endringer, både materielt og sosialt.   
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Mitt kongerike  

Vålerenga du skal vite 

at jeg har deg meget kjær. 

Helt fra jeg var bitte liten 

har jeg levd og åndet her.  

Rundt omkring på dine gater 

tok jeg mine første skritt. 

Siden ble du i mitt hjerte 

selve kongeriket mitt!  

Dine små, forkomne trehus 

som jeg kjenner ut og inn, 

ble for meg i tidens fylde, 

perler i mitt vare sinn.  

Her hos deg på dine løkker 

var jeg alltid glad og fri. 

Her ble mine åpne sanser 

stemt av drøm og poesi.  

Derfor vil jeg dypt og ærbødig 

nynne lavt min takk og pris, 

her jeg går og mediterer 

i ditt sommerparadis. 

 Vilhelm Holteberg Hansen, ”Kytern” 

 (Mer gammelt enn nytt, Årgang 9, nr.2 – 2006) 



 11

1. Vålerenga – et lite stort sted i Norge 

Denne oppgaven skal handle om konstruksjon av sted og stedsidentitet, sett i lys av 

kontinuitet og endring. Steder er ikke klare og atskilte enheter; de er konstruksjoner 

som kan forstås som deler av en større helhet, eller et landskap. I løpet av 1980- og 

1990-tallet blomstret interessen rundt landskap og sted opp, og landskap har for 

mange antropologer blitt et tema i seg selv og ikke noe man tar for gitt. Tim Ingold 

definerer landskap som ”the world as it is known to those who dwell therein, who 

inhabit its places and journey along the paths connecting them” (Ingold, 2000:193).  

Steder blir til i en relasjonell kontekst, gjennom folks deltakelse i verden;    

A place owes its character to the experiences it affords to those who spend time there 
– to the sights, sounds and indeed smells that constitute its specific ambience. And 
these, in turn, depend on the kinds of activities in which its inhabitants engage. It is 
from this relational context of people’s engagement with the world, in the business of 
dwelling, that each place draws its unique significance. (ibid.:192)  

Fra januar til august 2007 gjorde jeg feltarbeid på Vålerenga i Oslo. Vålerenga er et 

navn veldig mange nordmenn knytter noen assosiasjoner til. Det er kanskje ikke 

stedet Vålerenga man først og fremst tenker på, men idrettsforeningen VIF 

(Vålerengen idrettsforening). Vålerenga er imidlertid noe mer enn en idrettsforening. 

Det er et sted som befinner seg i bydel Gamle Oslo, mellom Gamlebyen, Jordal, 

Ensjø, Etterstad og Lodalen. 

Ifølge Ingold, kan steder sies å være, eller å ha sentre, men de har i utgangspunktet 

ikke grenser. Dette til tross for at de ofte blir oppfattet som avgrenset. Et sted i et 

landskap er ikke kuttet ut fra helheten. Grenser kan kun bli til i relasjon til levende 

veseners aktiviteter, ettersom de blir anerkjent eller oppfattet som grenser. Gjennom 

for eksempel identifisering med naturlige trekk eller bygde strukturer, kan det trekkes 

grenser i landskapet, men ikke noe trekk ved landskapet er i seg selv en grense. De er 

ingen forutsetning for stedene rundt, og de segmenterer heller ikke landskapet, 

ettersom de trekkene som identifiseres med grenser selv er en integrert del av 

landskapet (ibid.).  
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Vålerenga ligger høyt, noe som er med på å bidra til at det gjerne oppfattes som 

naturlig avgrenset. Tidligere var området også naturlig avgrenset av Alnaelva og 

Hovinbekken. I denne oppgaven velger jeg å avgrense Vålerenga til området som 

befinner seg innenfor bommen på Galgeberg, Dalehaugen og Enebakkveien ned mot 

jernbanen, Etterstad kolonihager og Etterstadgata, Jordalanlegget og Strømsveien. 

Dette er en avgrensning mine informanter kunne forholde seg til og i stor grad var 

enige i.  

 

Figur 1: Kart over Vålerenga (Kartsøk, Gule sider) 

Hvem bor på Vålerenga? 

I flere sentrumsnære områder i Oslo har det de siste årene foregått en 

gentrifiseringsprosess, hvor tidligere arbeiderklassestrøk har blitt forvandlet til 

områder for andre og mer velstående grupper. Vålerenga er ett av flere steder som i 

løpet av de siste årene, som følge av en slik prosess, har gjennomgått en 

statusendring. Fra å være et arbeiderklassestrøk i Oslo indre øst har Vålerenga 

utviklet seg i retning av ”halv-hip” østkant.  
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I dag bor det rundt 5000 mennesker på Vålerenga, menn, kvinner, unge og gamle 

(Statistisk sentralbyrå, 2007:1). Fra å være et trafikkert fraflyttingsområde med 

boliger i forfall på 1970- og 1980-tallet, fremstår Vålerenga i dag som et stille og 

rolig sted med mange ressurssterke beboere. Boligprisene har økt kraftig i området, 

noe som er med på å prege stedets demografi. Vålerenga har en relativt heterogen 

befolkingssammensetning. Du finner et sosialt spenn hos områdets beboere, med 

hensyn til blant annet sosial bakgrunn og yrke. Det kan imidlertid se ut til at dette 

sosiale spennet i ferd med å minke, ettersom det i løpet av de siste tiårene har skjedd 

endringer i forhold til de nye innflytternes inntekts- og utdanningsnivå, samt etniske 

opprinnelse.  

Vålerenga fremstår for mange som en urban landsby. Lokalidentiteten som preget 

arbeiderklassens Vålerenga står fortsatt sterkt, til tross for at flertallet av dagens 

beboere har en annen bakgrunn enn den som tidligere ble forbundet med stedet. 

Denne manifesterer seg blant annet i oppslutningen rundt idrettsforeningen, 

historielaget og velforeningen, og gjennom aktiviteter knyttet til kirke og skole.  

Problemstillinger  

I denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan stedet Vålerenga, og en dertil knyttet 

stedsidentitet, skapes og vedlikeholdes. Jeg ønsker å se nærmere på hvordan stedet 

har endret seg i løpet av de siste tiårene og hvilke konsekvenser disse endringene har 

for en eventuell Vålerengaidentitet.  

Vålerenga er et sted som av mange blir oppfattet som sjelfullt og ekte. Stedet, som i 

dag huser mange ressurssterke middelklassebeboere, holder fortsatt på en tilknytning 

til arbeiderklassen og arbeiderklasseånden. Hvordan vedlikeholdes det en kontinuitet 

med fortiden, på et sted som gjennom de siste årene har gjennomgått store endringer, 

både materielt og sosialt?  

Gjennom å se på kontinuitet og endring på Vålerenga, ønsker jeg å si noe mer om 

forestillinger rundt sted, om videreføring av det jeg velger å kalle arbeiderklasseånd 
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og om stedsidentitet. Jeg vil nå gi en kort beskrivelse av Vålerenga, før jeg avslutter 

dette første kapittelet med noen metodiske refleksjoner og en kort gjennomgang av 

oppgavens struktur og teoretiske perspektiver.  

Fra Strømsveien til Islandsgate 

Vålerenga er ikke noe veldig stort område. Under mitt første møte med Vålerenga lot 

jeg meg overraske over hvor lite stedet egentlig var. I det du passerer bommen på 

Galgeberg, lengst vest på Vålerenga, har du Strømsveien foran deg. Tidligere 

fungerte Strømsveien som en viktig innfartsåre til Oslo, og den har til tider vært svært 

trafikkert. I dag er Strømsveien stengt for gjennomgangstrafikk, og kun busser får 

passere bommen, som etter store demonstrasjoner ble satt opp i 1992. Bommen 

stenger også for gjennomgangstrafikk via Enebakkveien, som sammen med 

jernbanen er med på å danne en avgrensning av Vålerengaområdet mot sør.  

På venstre side av Strømsveien, der den siste galgen i Oslo engang sto, ligger 

Galgeberg 3. Galgeberg 3 er en hesteskoformet Obosblokk, i rød teglstein og 

funksjonalistisk stil, med fem boligetasjer og en sokkeletasje med butikklokaler. På 

hjørnet av sokkeletasjen finner du en liten kaffebar av det moderne slaget. Kaffebaren 

er ikke veldig stor. Den har noen få bord, i tillegg til enkelte høye krakker ved de to 

vinduene. Flere stikker innom her om morgenen for å ta med seg en kopp kaffe på vei 

til jobb. Litt senere på dagen tar kanskje noen ungdomsskoleelever turen innom, 

ellers er stedets gjester gjerne småbarnsmødre med barnevogn. Når det er fint vær tar 

folk seg god tid og blir sittende utenfor ved de små bordene for å prate.  

Et lite stykke oppover, på motsatt side av Strømsveien, ligger områdets tradisjonelle 

arbeiderkafé. Kafeen ligger i et lavt, gult, gammelt trehus med smårutete gardiner i 

rødt og grønt. Der har den ligget siden 1936. På veggene inne i kafeen, henger det 

noen malerier og fotografier fra Vålerengaområdet. Møblementet er enkelt, av mørkt 

treverk. Da jeg først gjorde meg kjent i området, i slutten av januar, hang fortsatt 

julestjernen i vinduet. Der ble den hengende en god stund. Her serveres det ikke kaffe 
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latte og chai-te, som på den tidligere nevnte kaffebaren, men svart kaffe, melk, 

frokost, vafler og ekte norsk husmannskost, for den som kunne tenke seg en tidlig 

middag. Stedet er kjent for sine store porsjoner og er relativt godt besøkt gjennom 

hele dagen. Kafeen har et maskulint preg, noe som også gjenspeiles i stedets gjester.  

Videre oppover Strømsveien finner du områdets ungdomsskole fra 1999, en 

dagligvarebutikk, en tippekiosk, en blomsterbutikk, samt to serveringssteder. Det ene 

stedet serverer mat, hovedsakelig forskjellige lunch- og middagsretter av ulik 

opprinnelse, samtidig som det fungerer som vannhull. Det andre stedet beskjeftiger 

seg stort sett med å servere øl til tørste kunder, og kanskje en pizza i ny og ne. Her 

går samtalen gjerne i sport, særlig hockey og fotball, som begge er svært viktige 

idretter for en del av områdets beboere. Det er et lite pretensiøst, folkelig og 

inkluderende sted hvor folk møtes for en prat.  

På hjørnet av Strømsveien og Etterstadgata, nordøst på Vålerenga, ligger Sotahjørnet. 

Hjørnet har fått sitt navn etter Sotakafeen som lå her frem til 1956. Kafeen var et 

populært møtested for bydelens Vif-patrioter. Hit kom man for å snakke fotball og 

drikke øl. I dag er ikke hjørnekulturen like utbredt på Vålerenga som den engang var, 

men Sotahjørnet er forsatt et sted med historisk sus, som for mange vekker gode 

assosiasjoner.  I Etterstadgata finner du et sykehjem, et dagsenter for eldre og litt 

vekk fra veien, Vålerengas tidligere gamlehjem, som nå fungerer som en 

omsorgsinstitusjon for rusavhengige. Like ved, ligger Etterstad kolonihager med sine 

88 parseller, som i dag ligger delvis på lokk over Vålerengatunnelen. I Etterstadgata 

finner du også to små kolonialbutikker, og hvis du fortsetter nedover gata forbi de 

gamle trehusene, kommer du til et område med nyere trehusbebyggelse.  

Mange av gatene på Vålerenga, fikk mot slutten av 1800-tallet, en tid da 

nasjonalromantikken blomstret, navn etter norske steder på Østlandet (Solør, Toten, 

Odalen, Numedal, Smålenene, Opplandene). Nordiske navn er også brukt som 

gatenavn. På Vålerenga finner du gater kalt opp etter Danmark, Sverige og Island. 

Historielaget mener dette kan ha en sammenheng med at det på den tiden gatene ble 

gitt navn, ble gravd frem vikingskip, noe som var med på å synliggjøre den felles 
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nordiske kulturarven. Vikingene rådde også over Orknøyene og Hjaltland (Shetland), 

og Fritjov var kjent fra sagaen, noe som heller ikke ble glemt da gatene skulle 

navngis (Vålerenga Historielag, 2002:32).  

Parallelt med Strømsveien, ligger Vålerenggata, Danmarksgata og Islandsgate. Som i 

Strømsveien og Etterstadgata, finner du i disse gatene en blanding av gamle og nye 

trehus, samt nyere bygårder. De eldste trehusene har ligget her lenge. 

Forstadsbebyggelsen på Vålerenga startet så smått i 1830, og frem mot 1860- 

og1870-tallet vokste den karakteristiske trebebyggelsen som preger stedet frem. 

Vålerenga var i denne perioden ikke innlemmet i hovedstaden Christiania1, men var 

en del av omegnskommunen Aker. Området ble derfor ikke rammet av murtvangen 

som ble innført i hovedstaden Christiania for å motvirke brann. Arbeiderklassen 

bygde sine trehus utenfor bygrensa, mens de med bedre økonomi, gjerne valgte å bo i 

andre typer boliger innenfor bykjernen (Myhre & Kjeldstadli, 1995:50). Gjennom 

byutvidelsen i 1878, ble Vålerenga en del av Kristiania, og det ble slutt på å bygge 

trehus. Vålerenga har siden den gang vært rammet av flere branner som har vært med 

på å redusere antall gamle trehus i området. Allikevel er disse små husene med på å gi 

Vålerenga et særpreg. Svært mange av dem, står i dag på Riksantikvarens gule liste 

over bevaringsverdige eiendommer. Arkitekturen på Vålerenga bidrar til å tilføre 

området en følelse av det ekte og autentiske, og mange hevder at det er et sted med 

sjel.   

Skolen, parken og kjerka 

I Islandsgate finner du Vålerenga skole, områdets barneskole, som ble åpnet i 1895. 

Skolen er bygget i teglstein, og ved siden av hovedbygningen finner du på den ene 

siden en tidligere overlærer-/vaktmesterbolig og på andre siden et nybygg. Da skolen 

ble åpnet var den byens største skole, med plass til omtrent 1400 elever. I dag går det 

                                              

1 I årene mellom 1624 og 1925 het Oslo Christiania, også skrevet Kristiania fra 1877/1897 
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i overkant av 400 barn på Vålerenga skole fordelt på første til syvende trinn. Skolen 

ligger vendt mot Vålerenga-parken, en liten park med grønt gress og kastanjetrær. 

Rett over parken for skolen, ligger Vålerenga kirke. Kirken og skolebygningen skilles 

kun av en gresslette, og hovedinngangene vender mot hverandre. Parken og kirken 

fremstår som dominerende i området. Ved siden av kirken, på toppen av parken, 

ligger Vålerenga Hovedgård. Vålerenga Hovedgård er et stort, gammelt hus som 

siden kirken ble bygd har fungert som prestebolig. Her vaier det blå, røde og hvite 

Vålerengaflagget hver søndag når Vålerenga spiller kamp.  

 

Vålerenga hovedgård 

Vålerenga kirke sto ferdig i 1902. Den er bygget i grå granitt med klebersteinsdetaljer 

og den har et asymmetrisk plassert tårn. I 1979 brant kirken. Det utvendige ble 

stående nesten som før, men innvendig ble kirken veldig forandret. Folk på 

Vålerenga minnes fortsatt brannen, og før Vålerenga fotballklubb spiller 

hjemmekamp, synger supporterklubben Klanen Vålerenga kjerke av Trond 

Ingebretsen, en sang som forteller om den kvelden da kirken brant. Kirken åpnet 

igjen i 1984. Med sin rekke av radikale prester, er kirken for mange blitt et 

landemerke i området og et symbol på Vålerenga.  
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Vålerenga kirke 

Den lille parken på Vålerenga blir brukt av mange. Den grenser til skolens 

lekeområder, og i skoletiden blir deler av parken brukt som uteområde for elevene. Er 

det nok snø om vinteren lages det skiløyper rundt kirken, hvor barna i området kan 

øve seg på langrennsski. Det er ofte folk som lufter hundene sine i den lille parken 

eller som rusler tur med barnevogn. Det hender også at det sitter en gjeng litt slitne 

menn, og av og til kvinner, på benkene der. De tar seg gjerne en øl mens de 

kommenterer vær, vind og forbipasserende.  

På nedsiden av parken, i Opplandsgata, finner du restaurant og galleri Smia, også kalt 

Vålerengas perle i ulike restaurantanmeldelser. Dette er et sted som har valgt å satse 

på kultur fremfor fotball, som nok tiltrekker seg en litt annen gruppe mennesker enn 

de tidligere nevnte serveringsstedene på Vålerenga. Følger du Opplandsgata ned til 

Vålerenggata og tar denne noen meter oppover til du møter på Ingeborggata, kommer 

du til det nyåpnede bakeriutsalget Rustique, hvor du får kjøpt økologiske bakervarer 

og andre økologiske produkter.  

Jeg vil nå gå videre med noen metodiske refleksjoner, samt en kort gjennomgang av 

aspekter knyttet til innsamlingen av data som denne oppgaven bygger på.  
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Metodiske refleksjoner – feltarbeid i eget samfunn 

Et antropologisk feltarbeid forutsetter ikke nødvendigvis at man reiser så langt vekk. 

Det kan også innebære en reise i fokus og oppmerksomhet på det stedet man 

vanligvis befinner seg, samt en endring knyttet til hvem man forholder seg til. 

Feltarbeid i eget samfunn er imidlertid et mye diskutert tema innen antropologiske 

kretser. Signe Howell argumenterer i sin artikkel ”Feltarbeid i egen bakgård” (2001) 

for at det er vanskeligere å bedrive god antropologi i egne bakgårder enn det er i 

fremmede strøk, og advarer mot tynne beskrivelser og ”dårlig sosiologi”. Hun 

påpeker at det antropologiske fokuset på forskjell og komparasjon blir vanskeligere 

tilgjengelig innenfor auto-antropologi2, antropologi utført i den intellektuelle 

konteksten som produserer den. Howell tar utgangspunkt i de mer klassiske 

antropologiske metodiske ”bud”, gitt oss i sin opprinnelige form av Malinowski, for 

så å kontrastere dem til mye av dagens praksis. Hun kritiserer forestillingen hun 

mener en del antropologer som jobber i egne samfunn forfekter, om at den eksotiske 

antropologiens tid er forbi.  

Med bakgrunn i eget feltarbeid i Norge, skisserer Howell noen farer og begrensninger 

ved auto-antropologi, som jeg til tider har kunne kjenne meg igjen i. Det er vanskelig 

å innta en flue-på-veggen posisjon og følge sine informanter gjennom en hel dag, på 

tvers av ulike gjøremål. Man kan også oppleve problemer med å få tilgang til folks 

hjemmesfære. Howell peker på at man ved feltarbeid i eget samfunn sjelden opplever 

den kulturelle annerledesheten som skaper evne til observasjon og analyse. Ofte vil 

man i større grad måtte basere seg på narrativer og muntlige utsagn enn 

samhandlingsdata, noe hun, og mange med henne, er skeptiske til. Kathinka Frøystad 

forklarer tendensen til å basere seg på intervjuer, narrativer og andre verbale data i 

innenriksantropologi med en forestilling, spesielt blant hovedfagstudenter, om at 

”ordentlige” feltarbeid egner seg dårlig for studier av norske samfunnsforhold 

(Frøystad, 2003).  
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Det å gjøre et feltarbeid i egen by vil alltid innebære en viss risiko for 

”hjemmeblindhet”, og som Frøystad og Howell påpeker kan det være visse 

problematiske aspekter knyttet til et slikt feltarbeid. Dette har jeg, gjennom prosessen 

med denne oppgaven og mitt feltarbeid på Vålerenga, forsøkt å være meg bevisst. 

Selv om det kan være utfordrende, er det fullt mulig å oppleve en kulturell 

annerledeshet i eget samfunn og ivareta det komparative antropologiske aspektet. 

Arne Martin Klausen beskriver i sin selvbiografi fra 1999 hvordan overgangen fra 

småbymiljøet i Porsgrunn til studietilværelsen i Oslo var en sterkere kulturkollisjon 

enn den han opplevde under sitt første møte med de indiske landsbyer. Det vil alltid 

være visse aspekter ved ens eget samfunn som man ikke kjenner til, eller som man 

finner ”eksotiske”. Ved hjelp av teknikker som blant annet naiv observasjon (Wadel, 

1991), hvor kategoribruken holdes på et lavt abstraksjonsnivå, vil man og i større 

grad kunne tilegne seg et ”utenfrablikk” og dermed skape en distanse til et felt man 

kjenner godt. Horace Miners artikkel ”Body Ritual among the Nacirema” fra 1956 er 

et godt eksempel på naiv observasjon og en ekstrem-eksotifisering av eget samfunn. 

Gjennom å beskrive rituell aktivitet knyttet til menneskekroppen, gir Miner oss 

innblikk i livet til the Nacirema3, en lite studert stamme i Nord Amerika. Miner 

beskriver et folk med masochistiske tendenser, og et grunnleggende syn på 

menneskekroppen som stygg og sykelig. Disse naturlige kroppslige tendensene må 

motarbeides gjennom daglige ritualer og seremonier, som krever både tid og 

ressurser. Måten Miner beskriver denne gruppens magiske praksis på, distanserer 

leseren fra det faktum at gruppen som beskrives i virkeligheten er amerikanere på 

midten av 1950-tallet, og at det som beskrives er typiske vestlige idealer og praksis 

knyttet til kropp, helse og utseende. 

Marianne Gullestad hevder i introduksjonen til boken Kitchen Table Society at det 

finnes mer subkulturell variasjon i Norge enn det nordmenn ofte anerkjenner. Til 

                                                                                                                                            

2 Begrep introdusert av Strathern i 1987 (Howell, 2001:17) 

3  American baklengs 
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tross for at nordmenn i stor grad kan sies å dele visse generelle ideer og verdier, vil 

disse generelle ideene og verdiene utspille seg i ulike kontekster og bli gitt ulik 

mening blant ulike mennesker og i ulike situasjoner (Gullestad, 1984:25). Oslo er en 

storby med over 560 000 innbyggere4, preget av kompleksitet og variasjon, og 

Vålerenga er et lite område, som jeg i forkant av mitt feltarbeid ikke hadde hatt noe 

egentlig forhold til. Store deler av våren 2007 ble altså tilbrakt i en relativt ny 

kontekst for meg, hvor jeg flere enn en gang lot meg forbløffe. Feltarbeid i egen by 

rommer også visse fordeler, som for eksempel kjennskap til språket og det at man 

deler en viss kulturell forståelse med sine informanter, noe jeg føler at jeg dro stor 

nytte av under feltarbeidsperioden. ”Dårlig sosiologi” kan like godt skje utenfor egen 

kultur, og problemer med språk og kontakt kan i slike tilfeller være utslagsgivende.   

Tilgang, informanter og varighet  

Det å få tilgang til felten var i utgangspunktet ikke så vanskelig, ettersom jeg hadde 

flere ulike innfallsvinkler å velge mellom. Jeg startet med å gjøre meg kjent i 

området, både med stedet og mulige informanter. Etter oppfordring fra en informant 

jeg allerede hadde vært i kontakt med, begynte jeg å jobbe litt som vikar ved 

Vålerenga skole. På denne måten håpet jeg å komme i kontakt med flere av de ansatte 

ved skolen, samtidig som jeg fikk en mulighet til å observere skolens rolle i forhold 

til resten av nærmiljøet. Videre tok jeg kontakt med et dagsenter for eldre i området, 

hvor jeg etter hvert begynte å jobbe som frivillig. Det å finne informanter ut over 

skolen og dagsenteret viste seg å bli litt vanskeligere, men etter hvert kom jeg i 

kontakt med folk også gjennom historielaget, samt via venner og bekjente. Mange av 

informantene jeg har snakket med i løpet av mitt feltarbeid kom jeg i kontakt med 

gjennom snøballmetoden5. Under feltarbeidet mitt har jeg forholdt meg til en rekke 

                                              

4 Innbyggere 1.1.2008: 560 484 (Statistisk sentralbyrå, 2008) 

5 Snøballmetoden går ut på at en, etter hvert som en får kontakt med informanter, spør videre om de kjenner til personer 
som også kan tenke seg å være aktuelle informanter (Thagaard 2003).  
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mennesker på Vålerenga. Av disse, anser jeg femten til tyve personer som mine 

viktigste informanter. Denne gruppen består av både menn og kvinner i ulik alder. 

Noen av informantene har et forhold til Vålerenga gjennom sitt yrke, andre har valgt 

å flytte dit i voksen alder, mens andre igjen er født og oppvokst i området. 

Som Howell tok opp i sin artikkel, vil antropologer som jobber i komplekse samfunn 

ofte ha mindre adgang til alle aktuelle arenaer i informantenes liv, og de må derfor 

tilpasse sine metoder etter det. Det at mine informanter okkuperer et felles geografisk 

rom, ser jeg på som en fordel. Jeg har stort sett forholdt meg til mine informanter på 

Vålerenga. Med få unntak har det blitt til at samtaler og samvær har skjedd innenfor 

deres nærmiljø eller i nærheten av deres arbeidsplass. Ettersom Vålerenga er et nokså 

lite sted, i en relativt stor by, vil beboerne gjerne tilbringe mye tid på andre arenaer 

utenfor sitt bosted, både i forbindelse med jobb, fritid og sosiale relasjoner. Jeg har 

ikke hatt anledning til å følge alle mine informanter på tvers av ulike gjøremål, men 

jeg har tilbrakt mye tid på Vålerenga og forsøkt å være tilstede på ulike dager og til 

ulike tider for å få et så helhetlig inntrykk av stedet som mulig. Jeg har også blitt 

invitert hjem på besøk til beboere i området og slik fått et innblikk i deres 

hjemmesfære.  

Feltarbeidets varighet ble i utgangspunktet satt til seks måneder, fra januar til og med 

juni. Da jeg i juni ikke følte at jeg hadde fått samlet inn alt jeg trengte, valgte jeg 

imidlertid å utvide feltarbeidet til også å inkludere juli og august. Jeg har også samlet 

inn noe data underveis i skriveprosessen, ved anledninger der jeg har følt det naturlig 

å vende tilbake til felten.  

Metodiske strategier, valg og data 

For å få en så fullendt forståelse av Vålerenga som mulig har jeg benyttet meg av 

ulike metoder for datainnsamling. Jeg har hovedsakelig valgt å benytte meg av 

kvalitative metoder.  De valgene jeg har gjort underveis i feltarbeidet, har vært 

avgjørende for den type data jeg har samlet inn. Jeg har benyttet meg av deltakende 
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observasjon som hovedinnsamlingsteknikk under mitt feltarbeid. Gjennom å delta i 

hverdagslivet på Vålerenga, har jeg fått en følelse av stedet, samtidig som jeg har 

samlet inn samtale- og samhandlingsdata, og på denne måten fått større innsikt i 

opplevelsen av det å være og å bo i et nabolag i Oslo øst.  

Jeg har i hovedsak samlet inn muntlige data gjennom uformelle samtaler med 

informanter. Jeg valgte en nokså åpen tilnærming for at informantene skulle kunne 

være med å styre samtalen inn på temaer de selv mente var viktige. Gjennom 

tilstedeværelse og observasjon ved ulike arenaer i området, har jeg også samlet inn 

samhandlingsdata. Disse arenaene vil jeg komme nærmere tilbake til.  

I tillegg til kvalitative innsamlingsmetoder, har jeg til en viss grad benyttet meg av 

allerede eksisterende kvantitative data. Kvantitative data kan bidra til en ytterligere 

historisk kontekstualisering og har fungert som en ressurs, ved at jeg bedre har 

kunnet sette meg inn i de endringsprosesser som har funnet sted på Vålerenga de siste 

årene. Jeg har benyttet meg av statistisk materiale knyttet til forventet levealder, 

inntekt og valgresultater, noe som blant annet har gitt meg større innsikt i forhold til 

befolkningssammensetning og klassetilhørighet i området. 

Videre har jeg benyttet meg av skriftlige kilder som et trinn i min datainnsamling. 

Internettsider, tilknyttet Oslo kommune, det lokale historielaget og idrettslaget på 

Vålerenga, har gitt mye god informasjon. Jeg har også benyttet meg av boligannonser 

og prospekter for å se hvordan stedet fremstilles her. Litteratur om stedet, både av 

skjønnlitterær og historisk art, har bidratt til å gi en utvidet forståelse av området og 

av Vålerenga som meningsbærende og sosialt rom. 

Arenaer og roller  

Som jeg var inne på tidligere, har jeg under feltarbeidsperioden jobbet på Vålerenga 

skole, både som vikar og som assistent. Jeg begynte i slutten av januar og jobbet der 

frem til sommerferien. På denne måten har jeg blitt kjent både med skolen og 

personalet. Det at jeg har hatt konkrete arbeidsoppgaver på Vålerenga, har gitt meg 
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tilgang til data knyttet til skolen og nærmiljøet, samtidig som det har gjort at jeg har 

tilbrakt mye tid i området. Hvor mange dager jeg jobbet på skolen i løpet av en uke 

varierte litt. Av etiske og praktiske grunner har jeg valgt å ikke bruke skolebarna som 

informanter, og som alle ansatte i skolen har jeg forholdt meg til reglementet om 

taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13), som omfatter krav om taushet rundt sensitive 

personopplysninger.  

Jeg var fra starten av åpen om min rolle som antropologistudent, og klargjorde dette 

med assisterende rektor, før jeg begynte å jobbe ved skolen. Ettersom det er mange 

ansatte ved en skole, er det allikevel ikke sikkert at alle har fått med seg den 

opprinnelige grunnen til at jeg befant meg der. Det var flere i min aldersgruppe som 

jobbet som vikarer og assistenter på skolen, sånn sett gled jeg naturlig inn i rollen. 

Jeg passet imidlertid på å minne om at jeg, i tillegg til å jobbe som vikar og assistent, 

samlet inn data til min masteroppgave. Ettersom jeg har anonymisert mine 

informanter etter beste evne og har samlet inn data jeg selv mener at er av lite sensitiv 

art, føler jeg at dette ikke utgjør noe større problem.  

En annen arena hvor jeg har tilbrakt tid, er på et dagsenter for eldre i området. 

Dagsentertilbudet innebærer at brukerne blir hentet hjemme om morgenen, for så å 

bli kjørt til dagsenteret. Dagsenteret fungerer som en sosial arena hvor det serveres 

frokost, middag, kaffe og kaker, i tillegg til at de eldre får tilbud om ulike aktiviteter. 

Om ettermiddag kjøres de hjem. Gjennom dagsenteret har jeg fått muligheten til å 

snakke med noen av de eldre beboerne i området. Det var imidlertid en del av de jeg 

kom i kontakt med som viste seg å være fra andre steder i landet eller byen, men alle 

hadde de, i det minste gjennom dagsentertilbudet, et forhold til Vålerenga. Ved 

dagsenteret legges det stor vekt på samarbeid med ulike aktører i nærmiljøet, og 

gjennom å tilbringe tid der har jeg også fått et innblikk i denne type samhandling. 

Dagsenteret er drevet av Bymisjonen, som gjør mye for å tilrettelegge for frivillig 

innsats. Jeg jobbet, som flere andre der, som frivillig, men ble helt fra starten av 

introdusert som en student som skulle skrive oppgave om Vålerenga. Ettersom det 

var ulike mennesker tilstedet på ulike dager, ble dette med jevne mellomrom gjentatt, 
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og jeg mener selv at min rolle som antropologistudent overskygget den rollen jeg 

spilte som frivillig. Brukerne av dagsenteret kjente meg i stor grad som ”studenten”. 

Verken kirken eller idretten er arenaer jeg har viet mye tid, men som jeg allikevel har 

fått et forhold til gjennom mine informanters uttalelser og den åpenbare rollen disse 

spiller i nærmiljøet. Kirken, med dens rekke av radikale prester, er for mange blitt et 

symbol på Vålerenga, og den spiller en viktig rolle også i forhold til andre aspekter 

enn det religiøse. Idretten er også et sterkt symbol på Vålerenga, og mange har et tett 

forhold til både ishockey- og fotballaget. Jeg har vært tilstedet på en ishockeykamp 

på Jordal og noen fotballkamper på Ullevål, men har ikke valgt å tilbringe veldig mye 

tid i disse settingene.  

Derimot har jeg forsøkt å tilbringe tid på ulike serveringssteder i området, blant annet 

Smia, Vålerenga Vertshus og kafé Eno, for slik å kunne observere og samle inn 

samhandlingsdata. Jeg har også benyttet meg av treningssenteret på stedet. 

Historielaget spiller en aktiv rolle i nærmiljøet, og i tillegg til å gi ut sine 

medlemsblader arrangerer de bydelsvandringer og utstillinger. Jeg har deltatt på de to 

vandringene som har vært arrangert på Vålerenga siden januar 2007. Den ene var et 

samarbeid mellom Klanen og Historielaget, og tok utgangspunkt i idrettshistorie på 

Vålerenga, mens den andre var i regi av Historielaget og rettet seg mot 

småbedriftenes historie i området. Videre har jeg deltatt på Historielagets årlige 

fotoutstilling i Vålerenga kirke. Dette har vært interessante arrangementer, ettersom 

man får innblikk i den store interessen som finnes i forhold til stedet og den 

betydningen Vålerenga har for mange, også folk som selv ikke bor i området.  

Informert samtykke og anonymisering 

Under datainnsamlingen har jeg lagt vekt på informert samtykke fra mine 

informanter. Jeg har fra første stund forsøkt å gjøre det klart at jeg var 

antropologistudent og at jeg samlet inn data til en masteroppgave, for dermed å unngå 

eventuelle misforståelser.  
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Ettersom jeg har gjort feltarbeid på et relativt lite, navngitt sted i Oslo, har det til tider 

vært visse utfordringer knyttet til anonymisering. Som jeg var inne på tidligere, 

betrakter jeg imidlertid ikke datamaterialet mitt for å være av en slik art at dette er 

noe problem. Jeg har gjennom denne skriveprosessen gjort mitt ytterste for å beskytte 

mine informanters integritet og ta vare på deres perspektiv gjennom mine analyser og 

presentasjon av data. 

Oppbygging av oppgaven og teoretisk rammeverk 

Dette innledningskapittelet etterfølges av fem kapitler.  

I kapittel 2, ”Kontinuitet i endring”, plasserer jeg Vålerenga i en historisk kontekst. 

Jeg ser nærmere på hvordan bydelen oppsto, på hvordan den har forandret seg som 

følge av gentrifiseringsprosesser, og på hvordan disse endringene har vært med på å 

forme Vålerenga som sted. Underveis i kapittelet, trekker jeg inn teori som 

omhandler gentrifisering, og jeg refererer blant annet til Oddrun Sæter, David Ley, 

Neil Smith og Chris Hamnett. 

I kapittel 3, ”Å skape et sted”, benytter jeg meg av teoretikere inspirert av 

fenomenologien, som Tim Ingold, Christopher Tilley og Christian Norberg-Schulz, 

for å belyse hvordan Vålerenga skapes gjennom ”dwelling”, naturlige og 

menneskeskapte omgivelser og samhandling i nærmiljøet. Jeg tar for meg 

oppfatningen av Vålerenga som urban landsby, og ser, ved hjelp av Paul Connertons 

begrep om kommemorative sermonier, på hvordan sosialt minne overføres over tid, 

og kan bidra til en opplevelse av fortid i nåtiden.  

I kapittel 4, ”Vålerenga som bosted i Oslo indre øst”, ser jeg på hvorfor mine 

informanter har valgt å flytte til Vålerenga og på hvordan valg og smak er viktige 

dimensjoner ved det moderne liv, som får konsekvenser for skapelsen av sted og 

stedsidentitet. Dette belyses med teori av blant annet Anthony Giddens og Pierre 

Bourdieu. Jeg ser på hvordan skillet i Oslo, mellom en østkant og en vestkant, får 

betydning for valg av bosted og forestillinger rundt sted, og gjennom begreper som 
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”habitus” og ”kapital” ønsker jeg å vise hvordan endringer i beboersammensetningen 

får betydning for stedskonstruksjon. Jeg avslutter kapittelet med en kort diskusjon om 

betydningen av symboler i videreføringen av arbeiderklasseånd, på et sted som i dag i 

stor grad tiltrekker seg mennesker fra den urbane middelklassen.  

Kapittel 5, ”Identitetskonstruksjon på Vålerenga”, er todelt. I første del ser jeg 

nærmere på hvordan Vålerengaidentitet skapes og vedlikeholdes med utgangspunkt i 

sosialisering gjennom barnehage og skole, og teori av blant annet Berger og 

Luckmann. I andre del tar jeg for meg den kommersielle konstruksjonen av 

Vålerenga og Vålerengaidentitet, med utgangspunkt i boligprosjektet Engaland og 

merkevarebygging i VIF, og teori av David Harvey. Kommersielle konstruksjoner og 

forestillinger vil sammen med egen erfaringer være med på å forme vårt bilde av et 

sted, og de vil dermed kunne få følger for hvilke assosiasjoner, tanker og følelser vi 

knytter til stedet og for hvordan det skapes. 

I kapittel 6, ”Vålerenga – bydel med sjel?”, gir jeg en kort og avsluttende 

oppsummering av min studie av konstruksjon av sted og stedsidentitet på Vålerenga, 

en urban landsby i Oslo indre øst. 
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2. Kontinuitet i endring 

Antropologer har lenge argumentert for betydningen av et historisk perspektiv 

innenfor antropologien. Evans-Pritchard hevdet allerede i 1950 at ”anthropology will 

have the choice between becoming history or nothing” (Evans-Pritchard, 1950:123).   

Christian Krohn-Hansen er blant antropologene som i dag argumenterer for bedre 

historiske undersøkelser innenfor antropologien. Han peker i sin artikkel “Into our 

time: the anthropology of political life in the era of globalisation” på viktigheten av å 

analysere historiske globale strømninger, og skriver at en forbedret nåtidsantropologi 

avhenger av bedre fortidsantropologi. Ikke minst, fordi man i en verden preget av 

globale strømninger stadig legger veldig stor vekt på genealogi, jord, røtter og sted. 

Sosialt og politisk liv må, ifølge Krohn-Hansen, forstås historisk, noe som får 

konsekvenser for datainnsamling. Han argumenterer for at antropologer, i tillegg til å 

arbeide i felten, også må arbeide med historiske kilder. Fortiden må studeres i 

dokumenter, objekter, bygninger og landskap (Krohn-Hansen, 2003:93-94).   

Endringer er åpenbart ikke noe som lett kan observeres over en kortere periode med 

feltarbeid, men noe som finner sted over tid. For å få innblikk i endringsprosesser på 

Vålerenga, vil det for meg være viktig med et historisk perspektiv. Flere av mine 

informanter, både yngre og eldre, har vært opptatt av sider ved Vålerengas historie, 

og har selv trukket frem dette temaet i samtaler. Som en informant uttrykte det: ”Jeg 

tror at alle som bor i området har et slags forhold til Vålerengas historie, ny eller 

gammel”.  

I dette kapittelet vil jeg plassere Vålerenga i en historisk kontekst. Stedet har 

gjennomgått store fysiske og sosiale endringer, og jeg er interessert i hvordan disse 

har bidratt til å forme Vålerenga som sted. Jeg vil først ta for meg gamle Vålerenga, 

med utgangspunkt i historiske kilder og informanters beskrivelser av området, før jeg 

ser nærmere på teorier om gentrifisering og betydningen av slike prosesser for 

Vålerenga. 
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Gamle Vålerenga 

Bydelen Vålerenga oppstod rundt Vålerenga Hovedgård på siste halvdel av 1800-

tallet. Vålerengas opprinnelige navn var Volin. Fra gammelt av drev man gårdsdrift 

på Vålerenga, og den leirholdige jorda la senere grunnlag for pottemakervirksomhet 

og teglverk. Innflyttingen til Christiania var stor på 1800-tallet. Som jeg var inne på 

innledningsvis, gikk det innfartsveier til Christiania gjennom Vålerengaområdet, og 

folk slo seg ned og bygde hus langs veien. Husene ble bygd i den stilen folk kjente 

fra de bygdene de kom fra. En stor del av de som bosatte seg på Vålerenga i denne 

perioden var håndverkere eller vognmenn, eller de drev med småindustri eller 

dyrehold. De fleste innflytterne kom fra Østlandsområdet og fylker som Telemark, 

Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold. Av den voksne 

befolkningen som bodde i gatene Strømsveien, Vålerenggata og Etterstadgata i 1891, 

var bare 20 % av de til sammen 890 personene født i Christiania, mens hele 80 % var 

innflyttere (Christensen, 1972:16).  

Som jeg var inne på innledningsvis, ble det i Christiania innført murtvang for å 

forhindre bybranner allerede i 1624. Vålerenga var frem til byutvidelsen i 1878 en del 

av omegnskommunen Aker, og var derfor en lengre periode unntatt denne. 

Arbeiderklassen fortsatte å bygge sine trehus utenfor bygrensa, og man opplevde en 

deling mellom de indre kvartalene i Christiania og forstedene som tilsvarte et 

klasseskille (Myhre & Kjeldstadli, 1995:50). Rundt Alna-elva ble det etter hvert 

startet flere teglverk som hadde sin glanstid mot slutten av 1800-tallet, en periode da 

det ble bygget mye i hovedstaden. I følge Vålerenga historielag, kjenner man til minst 

fem teglverk som var i drift i Vålerengaområdet rundt år 1900, og de omkranset 

nesten hele bydelen. Teglverkene skaffet arbeidsplasser og tilflytting til et område 

som fra før var relativt lite bebygd (Vålerenga historielag, 2008:1).  

I tillegg til teglverkene, ble det i området etablert ny industri, som skapte ytterligere 

arbeidsplasser; Kværner Brug, Fyrstikkfabrikken på Grønvold og veveriene på Bryn 

gav arbeid til mange. Det gjorde også Sætre kjeksfabrikk, som flyttet til Vålerenga i 

1907. På Vålerenga var det dessuten mange mindre bedrifter. Du hadde jernstøperi og 
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snekker- og blikkenslagerverksteder. Mange jobbet som vognmenn, bakgårdene ble 

brukt som staller, og det fantes flere smier i området. Synnøve Finden, som hadde sett 

seg lei på dårlig hovedstadspultost, startet egen osteproduksjon på Vålerenga i 1928, 

og i Etterstadgata ble det blant annet produsert Bratlies skismøring. Ettersom folk 

flyttet til området, fikk man stadig flere grossister og småbutikker. 

Vålerenga fikk etter hvert sin egen politistasjon, brannstasjon, skole og kirke. 

Området fikk også sin egen idrettsforening. Alkoholisme var et stort problem i fattige 

områder av Oslo på begynnelsen av 1900-tallet, og opprettelsen av idrettslag ble 

viktig, som et middel i kampen for å holde ungdom borte fra fyll og bråk. Fotball, 

hockey og ski var blant flere idretter som ble svært populære på Vålerenga. Området 

var lenge et arbeiderklassestrøk, preget av fattigdom, men også av samhold og en 

sterk lokalidentitet. Knut Roar Westbye summerer opp forholdet til institusjoner og 

organisasjoner på Vålerenga slik: 

Sjøl om idretten har satt sitt preg på Vålerenga, var det for oss andre ting som prega 
dagliglivet. Kirka var sentral og det var skolen også. Du er liksom ikke ordentlig om 
du ikke har hatt et forhold til disse institusjonene. Dernest kom menighetshuset, 
frelser’n og idretten. Politikken var liksom grunnlaget, og vi tenkte ikke så mye på 
den. Alle tilhørte venstresida, opplest og vedtatt. Det var enklere da. Vi kunne skille 
det uvesentlige fra det vesentlige og konsentrere oss om ting som opptok oss, nemlig 
oss sjøl og våre forhold. Sjølopptatte kan du si, men det var ikke mange andre som 
brydde seg om oss. Vi måtte greie oss sjøl. (Vålerenga Historielag, 2002:134) 

Noen av mine eldre informanter fortalte meg om hvordan det var å bo på Vålerenga 

første halvdel av 1900-tallet. Selv om det var mye fattigdom, gav de klart uttrykk for 

at det hadde vært godt å vokse opp på Vålerenga. Det som spesielt trekkes frem er det 

tette samholdet som fantes i området.  

Jeg ble kjent med Anna og Geir på dagsenteret. Begge fortalte villig om gamle 

Vålerenga over en kaffekopp. Både Anna og Geir ble født på begynnelsen av 1920-

tallet. Anna vokste opp i en tregård på Vålerenga, Geir i en leiegård. Anna har mange 

lykkelige minner fra barndommen sin, til tross for at det var mye fattigdom på den 

tiden. Hun var heldig. Begge foreldrene hennes jobbet, så hun hadde det bra. Da 

Anna var 16 år, begynte hun å jobbe på en tobakksfabrikk, samme sted som moren. 

Moren jobbet på fabrikken i 48 år, og Anna fortalte stolt at hun hadde rullet sigarer 
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for kongen. Geir jobbet lenge som yrkessjåfør, og han var veldig godt kjent, både på 

Vålerenga og i resten av byen. Han beskriver forholdene på denne måten: 

Før var det mye fyll i området. Menn ramla inn i huset etter å ha vært ute og 
drukket. Det var mye arbeidsledighet og folk hadde lite penger. Husene var kalde og 
trekkfulle, og mange var bygd uten grunnmur, rett på bakken. I dag derimot, er dem 
blitt veldig fine. 

Geir konkluderte, ved flere anledninger, med at Vålerenga var blitt et veldig fint sted, 

til tross for at han selv foretrakk gamle dager. Samholdet var, ifølge Geir og flere av 

de eldre jeg snakket med, svært viktig på Vålerenga, og de eldre oppfattet det gjerne 

som et aspekt ved Vålerengasamfunnet som sto enda sterkere før.   

Lise, som i dag jobber som lærer på Vålerenga skole, vokste opp i området tidlig på 

1950-tallet, en tid da industrien i Vålerengaområdet var i ferd med å nå sitt 

høydepunkt. Hun har mange gode minner fra oppveksten sin. Selv om hun ikke bor 

der i dag, føler hun en sterk tilknytning til stedet. Under en samtale vi hadde, fortalte 

hun litt fra barndommen sin:  

På den tiden bodde det mye folk på Vålerenga. Jeg gikk i en klasse med 28 jenter. De 
fleste hadde dårlig råd og hadde slitte klær og sko. Jeg var en av de fire fra klassen 
som gikk videre med realskolen. Resten begynte å jobbe. På Vålerenga var det få 
som på den tiden hadde bad, dusj eller wc. Det var fortsatt mye utedoer og de 
hygieniske forholdene var det så som så med. I kjelleren på skolen gikk man med 
jevne mellomrom gjennom renslighetsbad. På begynnelsen av tredve-tallet ble 
Oslofrokosten innført på skolene i byen. Dette var et sikringsmåltid om skulle sørge 
for at barna fikk i seg noe mat i løpet av dagen. Vålerenga skole var den første 
skolen i byen med bespisning, her fikk man et fullverdig måltid.  

Hver familie hadde mange barn og man bodde tett. Allikevel var det svært vanlig å 
gå på besøk til hverandre. Til tross for at man ofte hadde mange barn holdt man det 
som regel pent og ryddig i stuene. Folk var veldig gjestfrie og det var et sterkt 
samhold. Noen steder var det litt større leiligheter, men de fleste steder var det små 
toroms-leiligheter. Flere av boligene var i svært dårlig stand og noen var 
rivningstruet. Mange av de som vokste opp i området flyttet herfra når de ble voksne, 
på jakt etter noe bedre. I dag er det flere av leilighetene og husene som er slått 
sammen eller bygd på og man har langt bedre plass. Vålerenga var lenge også 
veldig trafikkert, noe som heldigvis har blitt mye bedre i dag. 
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Trafikkaos og beboermotstand 

Trafikken i området, er et tema flere informanter har tatt opp i samtaler, spesielt de 

som har bodd her en stund. Den har i stor grad vært med på å prege bomiljøet. Fra 

1900 til 1968 gikk det trikk hit, og i 1940-årene begynte biltrafikken gjennom 

Vålerenga så smått å vokse. Med årene ble det stadig flere biler, og Strømsveien og 

Enebakkveien ble etter hvert svært trafikkerte veier.  

Etter 2. verdenskrig var det mangel på boliger i Oslo. Da de første drabantbyene i 

Oslo ble bygget på 1950-og 1960-tallet, krevde trafikken inn og ut av sentrum nye 

kommunikasjonsstrukturer, og det ble lagt planer for nye veier og gjennomfartsårer. 

Den store utbyggingen av industri og boliger gjorde at behovet for transport i Oslo 

økte merkbart, noe som kom til å prege også Vålerenga. Planene for nytt veinett 

innebar blant annet en utvidelse av Strømsveien til en hovedvei med mange felt. På 

1960-tallet var Vålerenga preget av rent trafikkaos, og i en periode var det så mye 

som 80 000 kjøretøyer som passerte gjennom Strømsveien hver dag (Vålerenga 

historielag, 2002).  

Under følger et lite utdrag fra etnolog Anne Louise Gjesdal Christensens 

magistergradsavhandling fra 1972 Vålerenga – treby i murbyen, som kan være med å 

gi et bilde av Vålerenga på begynnelsen av 1970-tallet:  

Trafikken er intens og gjør det ubehagelig å gå på det smale fortauet. Nesten ingen 
fotgjengere er å se, bare et par eldre kvinner står og prater utenfor bakerbutikken. 
Det krokete gateløpet viser at byen her vokste opp rundt den gamle landeveien, den 
er ikke trukket opp med linjal og blyant på et tegnebord.  

Husrekkene på begge sider av gaten gir et uensartet og variert inntrykk. Små trehus 
står side om side med murgårder med mange leiligheter. I noen vinduer er det 
blomster, og nette gardiner og kanskje noen dyrefigurer. I andre vinduer har 
gardinene for lengst gjort sin tjeneste og bærer preg av det. I et hus er det slått 
planker foran de knuste rutene og rivningsfirmaet er i gang med å plukke det ned. I 
sidegatene er gapende hull i husrekkene brukt til parkeringsplasser og 
opplagstomter.  

Travelheten over diskene i de små butikkene er for lengst stilnet. Mange er stengt og 
griner med skitne eller knuste vinduer og falmete reklameplakater mot gaten. 
Sølespruten fra vinteren sitter helt oppe under mønet på enkelte hus. Strømsveien er 
en gate i forfall.(Christensen, 1972:5)   
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Da Gjesdal Christensen kom med denne beskrivelsen av Strømsveien, var den 

fortsatt, som helt tilbake i middelalderen, en av Oslos viktigste innfartsårer. Gjesdal 

Christensens magisteravhandling ble skrevet på en tid da saneringsdebatten raste i 

Oslo. Trehusbebyggelse fra 1800-tallet sto på den tiden høyt på prioriteringslisten for 

sanering, og det var lagt planer for sanering av Vålerengaområdet. Det gamle skulle 

rives og vike plass for noe nytt og bedre. Planene om sanering ble imidlertid utsatt, 

og i mellomtiden forfalt området og mange flyttet.  

Mona, en dame i 40-årene som jobber på dagsenteret, bodde en stund i Strømsveien 

på 1980-tallet. Hun beskriver forholdene på denne måten:  

Det var fryktelig bråkete i området. Til tider kunne man ikke høre vekkerklokka på 
grunn av støy. Vålerenga var også langt mer preget av fattigdom enn det det er i 
dag. Det har skjedd store forandringer i området. Strømsveien er en mye hyggeligere 
gate i dag.  

På slutten av 1980-tallet kom reaksjonene mot de uholdbare boforholdene på 

Vålerenga. Ved siden av politiske beslutninger, fikk områdets velforening stor 

betydning. I 1989 kom Vålerengtunnelen, men mange brukte fortsatt Strømsveien. 

Vålerenga vel arrangerte demonstrasjoner og protestaksjoner, som etter hvert førte 

frem. 14. juli 1992 var bommen på Galgeberg på plass, og veien ble, med unntak av 

kollektiv transport, stengt for gjennomkjøring. Strømsveien ble på nytt en beboelig 

gate. Interessen for området økte, sakte men sikkert, og nye Obosblokker og mindre 

hus, tilpasset den opprinnelige bebyggelsen, dukket opp. 14. juli kalles, ifølge en 

informant for Vålerengas nasjonaldag.  

Fysiske og sosiale endringer - gentrifisering 

”Før var Vålerenga proletariatets sted, men med de store endringene er dagens 
Vålerenga i ferd med å bli en akademikergetto” (Per, 60 år)  

Det er ikke bare fysiske endringer som har funnet sted på Vålerenga, men også 

endringer på det sosiale og sosioøkonomiske plan. Boligprisene har de siste årene økt 

kraftig på Vålerenga, noe som er med på å prege stedets demografi, og det har skjedd 

endringer i forhold til de nye innflytternes inntekts- og utdanningsnivå, samt etniske 
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opprinnelse. De endringene som har skjedd i området kan tolkes som deler av en 

gentrifiseringsprosess. 

Gentrifiseringsbegrepet ble for første gang introdusert av Ruth Glass i 1964, i boken 

London – Aspects of Change. Begrepet gentrifisering ble brukt for å beskrive 

prosessen hvor lavadelen eller ”de dannede” (the ’gentry’) flyttet inn i sentrale 

boligområder i London hvor det tidligere bodde grupper med lav inntekt, for så å 

rehabilitere og oppdatere disse områdene.  

One by one, many of the working class quarters of London have been invaded by the 
middle classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – two rooms 
up and two down – have been taken over, when their leases have expired, and have 
become elegant, expensive residences. (Glass, 1964:xviii)  

Glass viser hvordan prosessen sprer seg fra bydel til bydel og fordriver 

arbeiderklassebeboerne, noe som fører til en endring i områdets sosiale karakter.  

Once this process of ‘gentrification’starts in a district, it goes on rapidly until all or 
most of the original working class occupiers are displaced, and the whole social 
character of the district is changed. (ibid.: xviii-xix)   

Gentrifiseringsbegrepet er senere også blitt brukt om oppgraderingsprosjekter initiert 

av offentlige myndigheter og næringslivet (for eksempel gjennom større 

byutviklingsprosjekter) (Sæter, 1999).   

Gentrifisering er et komplekst fenomen, og det er blitt forsøkt forklart på mange 

måter. Det skilles særlig mellom to typer gentrifiseringsstudier: en aktørbasert og en 

strukturbasert tilnærming. Jeg vil ikke gå i dybden på diskusjonen rundt gentrifisering 

her, men kort ta for meg hovedtrekkene i den teoretiske debatten, før jeg ser nærmere 

på konsekvensene av gentrifiseringsprosesser i Oslo indre øst og på Vålerenga.  

En viktig bidragsyter innenfor gentrifiseringslitteraturen er geografen David Ley. 

Han representerer den aktørbaserte tilnærmingen til gentrifisering og forsøker å 

forklare fenomenet med utgangspunkt i de enkelte aktørenes valg. Han knytter 

prosessen til den individuelle konsumentens preferanser og initiativ. Med 

utgangspunkt i empiri fra kanadiske byer, argumenterer han for hvordan endringer i 

organisering av produksjon og økonomi har ført til store endringer i arbeidsstyrken, 
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økende profesjonalisering og fremveksten av en ny middelklasse. De skiftene som 

Ley beskriver, har romlige konsekvenser; arbeidere blir ikke lenger etterspurt i 

sentrale bydeler, men det gjør derimot de med større kompetanse på det nye 

arbeidsmarkedet. Denne nye klassen som vokser frem legger stor vekt på god smak 

og estetikk, og de stiller nye krav til bosted. Ley beskriver deres livsstil som 

forbruks- og statusorientert, og som en del av jakten på selvrealisering (Ley, 

1980:243, i Hamnett, 1991:177). De nye beboerne uttrykker liberale holdninger 

overfor blandede nabolag, men logikken i disse former for boliginvesteringer er 

likevel at de minst bemidlede blir omplassert. Ley peker også på statens og 

politikkens aktive rolle i det postindustrielle samfunnet (ibid.). 

Den aktørbaserte tilnærmingen tar altså utgangspunkt i middelklasseaktører og deres 

søken mot arbeiderklassebydeler, hvor oppgraderingen langt på vei har vært i 

individuell regi, og er motivert av smaks- og livsstilspreferanser. 

Gentrifiseringsprosessen beskrives gjerne i sekvenser. Ifølge Ley, kommer 

kunstnerne først. De forandrer steder til hellige rom og transformerer rommets 

mening og verdi. Etter hvert vil også den økonomiske verdien følge. Middelklassen 

flytter inn i kunstneres rom. Jo tettere den sosiokulturelle identifiseringen med 

kunstnerens verden er, jo raskere er responsen på denne fra bestemte grupper i 

middelklassen. Sammen med opprørsk ungdom, er det gjerne medlemmer av den nye 

kulturelle klassen som blant annet driver med design og reklame, journalistikk og 

media, samt de litterære og intellektuelle som er de første til å komme inn i en 

gentrifiseringssyklus. Disse følges gjerne av yngre ansatte innenfor offentlig sektor 

og yrker innen helse og utdanning, samt leger, advokater og andre. I sluttfasen 

innlemmes dette boligmarkedet av selvstendig næringsdrivende, selgere og finansfolk 

(Ley, 1996:192-93, i Sæter, 1999:19).  

Det strukturelle perspektivet har sin basis i politisk økonomi, hvor ”kapitalen 

kommer først og menneskene etter” til ulike byområder (Sæter, 2005). Geograf Neil 

Smith, er blant de som tar utgangspunkt i en økonomisk forklaring av gentrifisering. 

Smith forklarer gentrifisering som et resultat av kapitalens bevegelser. Han fokuserer 
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på produksjonen av urbant rom, hvordan bolig- og eiendomsmarkedet fungerer, samt 

kapitalens og kollektive sosiale aktørers rolle i forhold til tilgangen på gentrifiserbar 

eiendom (Hamnett, 1991). Han forkaster perspektivet frontet av Ley, om at 

gentrifisering springer ut av konsumatferd, og konsentrerer seg heller om hvordan 

gentrifisert eiendom produseres. Ifølge Smith, innebærer gentrifisering et symbiotisk 

forhold mellom produksjons- og konsumprosesser, men det er produksjonen som 

dominerer (Smith, 1979:540, i Hamnett, 1991:178). Smith formulerer teorien om 

”rent gap” eller ”leiegap”. Denne teorien plasserer gentrifisering innenfor et 

langsiktig skifte mellom investeringer og disinvesteringer i bygningsmiljøet. Den 

fokuserer på relasjonen mellom land- og eiendomsverdi, spesielt på måten 

disinvesteringer produserer muligheter for reinvesteringer av kapital. Leiegapet 

oppstår når nye områder i utkanten av byene får for høye priser, da må kapitalen 

forflytte seg og oppjustere gamle og forfalne sentrumsområder. Det er i denne 

prosessen at forskjell mellom potensiell og faktisk renteavkastning av gentrifiserte 

områder oppstår:  

Where the price of suburban land rises with the spread of new constructions, the 
relative price of inner-city land falls. Smaller and smaller quantities of capital are 
funnelled into the maintenance and repair of the inner-city building stock. This 
results in what we call rent gap in the inner city between the actual ground rent 
capitalized from the present (depressed) land use and the potential rent that could be 
capitalized from the “highest and best” use…given the central location. (Smith and 
Williams, 1986:23, i Sæter, 1999:22-23)  

Smith ser en tendens til at arbeiderklassen, gjennom gentrifiseringen, langsomt 

plasseres mer perifert i byene, mens bykjernen fylles av ”de profesjonelle” og av 

turister.  

Chris Hamnett søker å forene de to overstående hovedforklaringsmodellene. Han 

argumenterer for at hver av dem er delvise forklaringer som begge er nødvendige, 

men ikke komplette. Han skriver i sin artikkel ”The blind men and the elephant: the 

explanation of gentrification” at en integrert forklaring på gentrifisering må inneholde 

både en forklaring på produksjon av devaluerte områder og boliger, og produksjonen 

av gentrifiserere og deres spesifikke forbruks- og reproduksjonsmønstre (Hamnett, 

1991). Hamnett argumenterer for at disse to teoretiske hovedperspektivene på 
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gentrifisering er delvise abstraksjoner fra fenomenets totalitet, og han peker på at et 

ensidig fokus på visse aspekter ved gentrifisering har ført til at andre, like viktige 

aspekter har blitt oversett. Han mener at de to perspektivene er komplementære 

fremfor konkurrerende. Både produksjon og konsum er nødvendige elementer i en 

forståelig forklaring av fenomenet gentrifisering, og både boliger og beboere er 

aspekter som må dekkes (Hamnett, 1991:175). 

Byfornyelse og estetisering av Oslo indre øst 

I Norge og Norden har man en samfunnsstyring basert på en blandingsøkonomi, hvor 

markedet reguleres ved statlig styring og lovverk, eller inngår i korporative 

sammenslutninger på ulike samfunnsområder. Oddrun Sæter påpeker at et sterkt 

innslag av statlig styring vil ha betydning for måter å forstå gentrifiseringsprosesser 

på i land med nettopp et slikt styresett. Ifølge Sæter, vil staten trolig ha en viktig 

entreprenørrolle, også i prosesser som kan forbindes med gentrifisering, for eksempel 

gjennom statlige og kommunale bolig- og byutviklingsprogrammer. Gjennom 

rehabiliteringsprogrammer initiert av stat og kommune, som del av sosialpolitiske 

virkemidler, vil visse områder kunne få en forhøyet symbolsk verdi ved at de blir 

gjenstand for det offentliges interesse og diskurs. Innbyggerne og kapitalen vil så 

følge etter, gjerne i parallelle løp. Sæter konkluderte i sin rapport fra 1999 med at det 

politiske nivået, gjennom byfornyelse, miljøprogrammer og områderettede tiltak, 

syntes å spille en aktiv rolle med hensyn til å oppgradere, og til dels ønske en 

utskifting av beboere i Oslo indre øst (Sæter, 1999).  

På slutten av 1970-tallet ble det, med utgangspunkt i byfornyelsesprogrammet fra 

1977/78, igangsatt en omfattende byfornyelse i offentlig regi i Oslo indre by. Behovet 

for byfornyelse ble begrunnet ut fra en dårlig bostandard, som ble betraktet som 

helsemessig uforsvarlig og ”klientskapende”. Programmet viser til målsetninger som 

føyer seg inn i norsk velferdspolitikk, hvor det offentlige ønsker å gå inn med tiltak 

for å bedre levekårene til utsatte grupper.  
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Byfornyelsesvedtak ble fattet med utgangspunkt i den tidligere byfornyelsesloven, og 

det ble etablert selskaper med kommunal eierandel som skulle stå for byfornyelsen. 

Oslo Byfornyelse A/S og Grønland Byfornyelse A/S, sto sammen med OBOS (Oslo 

Bolig- og Sparelag) og USBL (Ungdommens Selvbyggerlag) for store deler av det 

praktiske arbeidet (Sæter, 1999).  

Oslo byfornyelse A/S blei oppretta i 1978 som et halvkommunalt aksjeselskap der 
Oslo kommune hadde aksjemajoriteten. Selskapet var kommunens 
gjennomføringsorgan innen det vedtatte byfornyelsesprogrammet (med 
rehabilitering, riving og nybygging). Selskapet skulle være sjølfinansierende. I 1977 
vedtok Oslo bystyre at 33.000 boliger skulle fornyes i løpet av 15 år. I 1988 var 
omtrent 1/3 av disse ferdig rehabilitert. I 1989 fikk selskapet ny revisor, nytt styre og 
ny daglig ledelse etter at det var påvist store tap og sviktende oversikt over drifta. I 
mai 1990 vedtok bystyret å avvikle selskapet, og gjeldsforhandlinger ble åpna i juni 
1991. Selskapet ble endelig avvikla 5. juli 1995. (Byarkivet, 2008)  

Byfornyelsen gikk ikke helt som planlagt. Mange boliger ble rehabilitert, men 

fornyelsesprogrammet fikk uheldige konsekvenser i form av blant annet gjeldskrise i 

mange av borettslagene. Utbyggingskostnadene ble for store i forhold til beboernes 

betalingsevne, og kombinert med arbeidsledighet, renteforhøyelse og lav omsetning 

på boligmarkedet, førte dette til at en del beboere måtte flytte fra sine gamle 

leiligheter. Sæter mener at denne programstyrte byfornyelsen satte i gang 

mekanismer som har likhetstrekk med gentrifiseringsprosesser, her først og fremst 

initiert av offentlig politikk (Sæter, 1999). 

På 1990-tallet ble Gamle Oslo igjen satt opp som prioritert område, på bakgrunn av 

dårlige boforhold og muligheter for nybygging. Etter de uheldige konsekvensene av 

1970-tallets byfornyelsesprogram, valgte man nå en annen strategi med mindre 

prosjekter av gangen, med klarere ansvars- og avtaleforhold. Sæter peker på det hun 

kaller en vending fra en sosial til en estetisk interesse for bydelen og boligområdene i 

Oslo indre øst, eller en vending ”fra boligforbedring til byforedling” (Sæter, 2005). 

Byfornyelse, Miljøbyen Gamle Oslo6 og generell kultur- og bypolitikk førte, ifølge 

Sæter, til starten på en ny politisk, sosial og kulturell æra i byutviklingen i Oslo på 

                                              

6 Et samarbeidsprosjekt mellom staten og Oslo kommune, ment å forbedre levemiljøet for beboerne i bydel Gamle Oslo, i 
tillegg til å endre befolkningssammensetningen i Oslo indre øst (Pløger, 1995).  
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1990-tallet. Hun peker på at det skjedde en dreining i byfornyelsesdiskursen, hvor 

selve byområdet ble stående i fokus, mer enn tiltak for dem som til enhver tid bodde 

der. Ulike områdeprogrammer med fysisk opprustning av det offentlige rom og ulike 

mål om beboermedvirkning kom til å dominere. Sæter tolker dette som en endring i 

byfornyelsens verdigrunnlag, hvor retorikk og mål knyttet til beboeren som bodde 

dårlig, gradvis ble erstattet av en områdediskurs, noe som skulle være med på å endre 

bildet preget av fattigdom og forfall. Hun ser dette i lys av det generelle fokuset på 

fysisk miljø som dominerte på begynnelsen av 1990-tallet, og som blant annet 

resulterte i en statlig utredning med navnet ”Omgivelser som kultur” og opprettelsen 

av institusjonen Norsk Form7. I dette lå en forestilling om at velferden kunne 

uttrykkes som omtanke for det fysiske miljøet, og at selv folk på østkanten skulle ha 

det ”pent” rundt seg. Sæter peker på at gentrifisering nok ikke var noe uttalt mål i 

denne perioden, men at man allerede da så argumenter for å gjøre østkanten mer 

attraktiv for nye grupper, slik at det man oppfattet som gettodannelse, kunne stoppes. 

Dette ble, ifølge Sæter, ansett som en type utjevningstiltak, selv om politikken på 

dette området var både uklar og mangetydig (Sæter, 2005:155-156).  

Det eksisterer fortsatt store forskjeller mellom østkanten og vestkanten i Oslo, noe jeg 

skal se nærmere på i kapittel fire. Dette kommer blant annet til uttrykk i 

internettinformasjon fra Oslo kommune, referert til i Sæter (1999):  

Oslo har ikke klart å utjevne forskjellene i levekår mellom de østre og de vestre 
bydeler. Tendensen går imidlertid i retning av at levekårene i bydelene i indre øst er 
forbedret ved at forslummingen er bremset opp og at etnisk norske barnefamilier 
flytter inn i bydelene, mens dårlige stilte innbyggere og innvandrere flytter ut i 
drabantbyene i indre øst (Agora, ”Sentrumsmiljø og nærmiljøer”).  

Problemene vurderes som delvis løst, og det legges ikke skjul på at gentrifisering er 

et ønsket mål for Oslo Kommune. På politisk nivå råder det nå enighet om at 

gentrifiseringen er i gang i bydelen (ibid.).  

                                              

7 ”Stiftelsen Norsk Form skal i et bredt samfunnsmessig perspektiv øke forståelsen for arkitektur og design. Stiftelsen skal 
arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklingen av omgivelser og produkter. Stiftelsen skal arbeide for å styrke faglig og 
tverrfaglig samarbeid, formidle kunnskap og gi råd overfor publikum, fagfolk, myndigheter, næringsliv og 
utdanningsinstitusjoner.”  (Norsk Form, 2008) 
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En satsing på selveierform i boligsektoren, gjennom salg av kommunale boliger, et 

tilbud til økonomisk svake grupper, innebærer at bydel Gamle Oslo i dag henvender 

seg til mer kjøpesterke grupper. Ifølge Sæter, legges det i bydelen også stor vekt på å 

skaffe flere familieleiligheter, som et ledd i en strategi for å få en mer variert 

befolkningssammensetning. Bydel Gamle Oslo er allerede den mest barnerike 

bydelen i hele Oslo, og Sæter tolker denne vekten på bygging av nye, store 

familieleiligheter som et ønske om tilflytting av flere etnisk norske barnefamilier, da 

bydelens barn i først rekke er av innvandrerbakgrunn og bor relativt trangt etter norsk 

standard (Sæter, 2005:157). Det legges altså til rette for en utskifting av beboere og 

en ”sosial utjevning”, gjennom nyrekruttering av ressurssterke beboere. Denne type 

av sosial utjevning er nokså fjern fra den gamle velferdsmodellen, hvor utjevning 

ikke handlet om å skifte ut mennesker i et område, men om å styrke velferden for 

individer og hushold der de bodde.   

Operahus som skritt i oppjusteringen av byområder  

Edward Robbins skriver i sin artikkel ”Byenes transformasjon”, at Oslo ikke har 

opplevd de mest påfallende endringene som er klart synlige i andre byer. Selv om 

også Oslo er blitt betydelig transformert, ved at noen av de sentrale bydelene, som for 

eksempel Grünerløkka8, er blitt gentrifisert, har forandringene gått langsommere og 

vært mindre dramatiske enn i mange andre byer, som for eksempel London, Paris 

eller New York (Robbins, 2005a:30). Han peker på at Oslo, i likhet med alle andre 

byer, gjennomgår en transformasjon, men at denne skjer på byens egne premisser og i 

dens eget tempo.  

                                              

8 Grünerløkka er et område i Oslo som ligger øst for Akerselva. Den opprinnelige bydelen var avgrenset av Akerselva i 
vest, Sannergata i nord og Torshovbekken i øst.  Stedet har gjennomgått en betydelig fornyelse siden 1980-årene, og 
området er i dag preget av tallrike kafeer og barer, samt små spisesteder og butikker. Som Robbins har påpekt, er 
Grünerløkka i dag et sted som brukes hyppig av ”interne” turister, eller besøkende fra andre deler av byen, noe som setter 
sitt preg på området dag og natt (Robbins, 2005b).   
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Som beskrevet over, vil politiske vedtak og strategier kunne få stor betydning i 

forbindelse med initiering av endringer, knyttet til sted, i en nordisk kontekst, preget 

av høy grad av statlig styring. Lokalisering av kunst- og kulturinstitusjoner kan 

brukes som en politisk strategi for bevisst å forsøke å øke et områdes symbolske 

verdi.  

Operaen i Paris er et eksempel på hvordan kunst- og kulturinstitusjoner kan medføre 

nye kultur- og bosetningsmønstre i en storby. Francois Mitterrand initierte i 1982 

byggingen av et nytt ”moderne og populært” operahus i Paris. Operahuset, L’Opéra 

de la Bastille, ble bestemt bygget i Paris 12.arrondissement, for å få den klassiske 

musikken ut til massene. Byggingen begynte i 1984 med rivingen av den gamle 

togstasjonen i området, og operaen ble åpnet 14. juli 1989, under tohundreårsjubileet 

etter stormingen av La Bastille (Beauvert, 1996:236). Den nye operaen var et skritt i 

en oppjustering av området. De gamle håndverkerne i 12.arrondissement ble byttet ut 

med andre virksomheter på 1970- og 1980-tallet. I området fantes det billige lokaler, 

hvor blant annet kunstnere valgte å flytte inn for å bo og arbeide. Gallerier ble 

etablert, og man fikk i området en miks av eldre beboere, innvandrere, kunstnere og 

kafékultur. Dette fikk etter hvert konkurranse av møbel-, design- og interiørbutikker, 

samt nye befolkningsgrupper. Boligprisene steg, og nye butikker for et kresent 

publikum med god råd og ”god smak” ble åpnet nær Bastillen (Sæter, 1999:8)  

Sosiologene Pincon og Pincon tolker, ifølge Sæter, fenomenet som en 

”boulevardisering”, hvor pariserne fremmedgjøres og blir gjort til turister i egen by. 

Man drar til sentrum for å se, ikke for å bo. ”Paris se vide et Paris s’embourgeoise” 

(Pincon et Pincon, 1994, i Sæter 1999). Byen tømmes, borgerliggjøres og 

kommersialiseres, og familier søker seg til østlige bydeler som følge av boligpress og 

prisstigning. Drabantbybefolkningen øker, og det samme gjør de sosiale problemene. 

Forretningslivet, turistene og ”de profesjonelle” inntar sentrumsarenaene, og det 

spektakulære og salgbare vinner terreng, fremfor ”livet mellom husene” (ibid.:9).  

Sæter viser, som tidligere nevnt, hvordan det særegne for Oslo er de politiske 

programmers aktive rolle i nystrukturering av byen. Byforming og byrom er blitt en 
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del av den politiske diskursen. Byrommene skal ”selges” til nye grupper og nye 

formål. Som i eksempelet fra Paris, kommer dette også klart frem i planer og 

diskusjoner rundt lokalisering av store kulturbygg i Oslo. Det ligger i dag sterke 

politiske ønsker om at sentrale kulturbygg og kunstinstitusjoner skal lokaliseres til 

indre by øst. Munch-museet ble på begynnelsen av 1960-tallet lagt til Tøyen, på Oslo 

indre øst, en avgjørelse som i etterkant har vært svært omdiskutert. I nyere tid har 

man i tilknytning til utbyggingen av Fjordbyen9, valgt å legge flere kunst- og 

kulturinstitusjoner til Oslos østkant. John Pløger refererer til Bystyremelding 1/95 og 

peker på at kulturinstitusjoner og kulturminnevern er et uttrykt ledd i en offentlig 

strategi om å skape sosiale ”mening” og lokal ”tilhørighet og identitet” (1995:59). 

Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom bygging av Middelalderparken i 

Gamlebyen i Oslo og den planlagte flyttingen av Kulturhistorisk museum til samme 

område. Stortinget vedtok i 1999 å legge byens nye operahus til Bjørvika i Oslo. 

Grunnarbeidene startet i 2003, og det mye omtalte operahuset ble offisielt åpnet den 

12. april 2008. Tiden vil vise om Bjørvika blir det levende, meningsbærende området 

Oslo kommune ønsker seg for fremtiden, eller om Oslos beboere ender opp med å bli 

turister i egen by.    

“Rødvinsklassen” inntar Vålerenga 

Ley argumenterer for at kunstnerne setter i gang en estetiseringsprosess, og områder 

får ny visuell verdi gjennom deres interesse. Sæter peker på at dette kan sies å være 

tilfellet både for Aker Brygge i Oslo, hvor kunstneren tok over da skipsarbeiderne 

forlot arenaen, og for seilduksfabrikken på Grünerløkka, hvor kunstnere en stund fikk 

tilgang på rimelige atelierer (Sæter, 1999:19).  

                                              

9 Fjordbyen er navnet på prosjektet hvor Oslo kommune skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen og benytte disse til 
fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring på en slik måte at byen åpnes mot fjorden (Oslo kommune, 
2008). 
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Også på Vålerenga har en estetiseringsprosess funnet sted. Kunstnere, og andre i 

kreative yrker, fant på slutten av 1980- og 1990-tallet veien til Vålerengas 

”autentiske” trehus og bygårder.10 Smia galleri og kulturkafé er et eksempel på 

hvordan et kunstnerpar gjorde et falleferdig og rivningstruet hus i Opplandsgata om 

til smie, galleri og restaurant, og dermed bidro til å øke områdets visuelle verdi. 

 

Smia galleri og kulturkafé 

Pløger refererer, i sin avhandling fra 1995, til ”Kampen-effekt”, et begrep 

fremkommet i levekårspolitikken, som ble brukt til å eksemplifisere ønskede 

endringer i beboersammensetninger i byområder. Begrepet ble på 1990-tallet, brukt 

til å beskrive en lokal sosio-økonomisk forandring, som bygger på at ”en gammel 

arbeiderbydel med mange småhus, liten gjennomgangstrafikk og gode lys- og 

utsiktsforhold etter hvert har fått en mer variert befolkningssammensetning” (Pløger, 

1995:57). Kampen er området som ligger rett nord for Vålerenga, på oversiden av 

Jordal. Jeg tviler på at mine patriotiske informanter ville satt pris på begrepet 

                                              

10 I sin artikkel, ”Artists, Aestheticisation and the Field of Gentrification”, beskriver Ley hva kunstnere i Vancouver 
oppfatter som autentisk, foretrukket bo- og arbeidssted: ”An old area, socially diverse, including poverty groups can be 
valorised as authentic, symbolically rich and free from the commodification that depreciates the meaning of place” (Ley, 
2003:2535), en beskrivelse som passer godt i forhold til Vålerenga. 
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”Kampen-effekt”, men slik Pløger bruker det stemmer det allikevel godt overens med 

de endringene i befolkningssammensetning som har funnet sted i nabobydelen 

Vålerenga. 

Oddrun Sæter og Marit Ekne Ruud har i sin studie av gentrifisering i Gamle Oslo 

(2005) identifisert tradisjonelle gentrifiseringsprosesser, som passer inn i Leys teori 

om ulike sekvenser av gentrifiserere. Sæter kaller den første gruppen som kom til 

Kampen for småhusgentrifisererne. Småhusgentrifisererne, som Sæter også betegner 

som ”rødvinsklassen”, besto for det meste av akademikere, arkitekter eller liknende, 

som så sjarmen i de gamle trehusene i øst, og som gjerne var politisk aktive i kampen 

for å bevare gammel bebyggelse (Sæter, 2005). Det er småhusgentrifisererne, eller 

”hippiene” som Ley kalte dem, som i stor grad har vært med på å bevare og fornye 

Vålerenga.  

I dag er gentrifisering i bydel Gamle Oslo knyttet til en litt annen 

middelklassegruppe, med ny stil og smak. Sæter kaller denne gruppen for 

leiegårdsgentrifisererne, en type mennesker som likner dem som har inntatt 

Grünerløkka. Til tross for at denne gruppen, også kalt ”caffé latte-generasjonen” eller 

”the yuppies”, ifølge Sæter gjerne søker seg til mer urbane områder, som for 

eksempel Grønland, nedre Tøyen eller Gamlebyen, tror jeg det er sannsynlig at de 

også betrakter Vålerenga som et attraktivt sted å bo, tiltross for at det her er litt lenger 

mellom kaffebarene (ibid.).  

Sæter identifiserer også en siste gruppe gentrifiserere, som hun kaller 

nybyggergentrifisererne eller ”kapitalklassen”. Dette kan for eksempel være eldre par 

eller enslige rike, som kommer som et resultat av nybygging og transformasjoner. 

Denne gruppen ser verdien av oppgradering, transformasjon og nybygde 

boligområder, i umiddelbar nærhet til bylivet, samtidig som de i stor grad er beskyttet 

fra det i sitt eget nabolag. Sæter peker på at dette er en blandet type mennesker, men 

gjerne grupper med mer økonomisk enn kulturell kapital, noen som vil ha det 
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behagelig samtidig som de ønsker å bo tilbaketrukket fra det urbane kaos.11 Denne 

typen av beboere flytter dit kapitalen har gått i forveien, noe som er mer i tråd med 

strukturelle teorier om gentrifisering (Sæter, 2005:160). Med nye boligprosjekter på 

gang på Vålerenga, som for eksempel Engaland, et prosjekt jeg skal komme tilbake 

til i et senere kapittel, vil man nok også her i fremtiden kunne få inn grupper fra den 

såkalte ”kapitalklassen”. Under mitt feltarbeid fikk jeg imidlertid ikke inntrykk av at 

nybyggergentrifiserere gjorde seg spesielt gjeldende på dagens Vålerenga. For å 

benytte meg av Sæters idealtyper, er det nok fortsatt ”rødvinsklassen”, med et lite 

innslag av ”caffé latte-generasjonen”, som er med på å skape og vedlikeholde dagens 

Vålerenga.  

Vålerenga befinner seg midt i en bydel i endring, og mine informanter er en del av de 

endringsprosessene jeg i dette kapittelet har skissert. Politikk og byplanlegging er 

med på å legge føringer for utviklingen av Gamle Oslo, noe som igjen har fått 

konsekvenser for hvem som i dag bor på Vålerenga og hvordan stedet oppfattes og 

blir til, gjennom beboere og andre. Politiske vedtak, kombinert med beboermotstand, 

bidro til at man på Vålerenga opplevde en trafikksanering fremfor en planlagt 

boligsanering, noe som fikk stor betydning for områdets generelle status. I dag er 

Vålerenga et attraktivt boligområde med høy kvadratmeterpris, et sted mange ønsker 

å flytte til.  

I neste kapittel, ”Å skape et sted”,  skal jeg se nærmere på det lokales betydning i en 

globalisert verden og på hvordan Vålerenga skapes gjennom dwelling, naturlige og 

menneskeskapte omgivelser, samhandling og kommemorative seremonier. 

                                              

11 Bourdieus kapitalbegrep kommer jeg nærmere tilbake til i kapittel fire. 
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3. Å skape et sted 

 “The interest in place and soil in our world of departure and movement continues to 
be huge” (Krohn-Hansen, 2003:94) 

Byutvikling og gentrifiseringsprosesser finner sted i en global verden. Flere 

antropologer har kommentert paradokset ved at jo mer globale våre liv ser ut til å bli, 

desto større betydning ser vi ut til å tillegge sosial og kulturell forankring til sted. 

Som jeg var inne på i forrige kapittel, er territorialisert avstamning og tilhørighet 

fortsatt viktig i dagens globaliserte verden. Begreper som slektskap og jord er for 

mange svært viktig, og som Krohn-Hansen skriver i tidligere nevnte artikkel;”they 

give form to belonging in a world of flows” (ibid.:86).  

Mange antropologer har pekt på at dette fokuset på steder, og på den store sosiale og 

kulturelle betydning de blir tillagt ikke er noen motsetning til globaliseringen, men 

heller et trekk ved fenomenet. I sin artikkel “Global places and place-identities – 

lessons from Caribbean research”, skriver Karen Fog Olwig at man kan argumentere 

for at det ikke er til tross for, men nettopp fordi vi lever i en tett sammenvevd verden 

at sted har blitt så viktig (Olwig, 2003:59).  

At the same time as globalisation seems to level out regional differences to the extent 
that it can sometimes be difficult to distinguish one place from another, place is 
being celebrated as an increasingly important source of identification. This notion of 
places is based on the view that there are, in fact, different places that have their 
own distinct and meaningful characteristics. Such places are not only people’s 
private homes and back yards, but also public areas ranging from neighbourhoods 
to villages, regions and nations (ibid.)    

Fog Olwig har blant annet undersøkt migrasjonsprosesser, sosiale nettverk og 

kulturelle tilhørighetsforhold i immigrantfamilier, og viser hvordan karibiske 

immigranter utviklet felles punkter for identifikasjon, sterkt påvirket av deres 

opprinnelsessted. Historier fra dette stedet og båndene familiemedlemmer hadde 

utviklet til det, fortsatte å være viktige identitetsmarkører i det nye landet. Steder blir 

gitt symbolsk verdi som sosialt og kulturelt identifiseringspunkt, også på tvers av tid 

og rom.  



 48 

Vålerenga er et sted mange tillegger mening og føler en tilhørighet til, og stedet 

fungerer på denne måten som identitetsmarkør. Mens Fog Olwig så på hvordan 

grupper av mennesker identifiserte seg med såkalte ”globale steder”, som i stor grad 

er løsrevet fra det opprinnelige geografiske rom, skal jeg nå se nærmere på hvordan 

folk forholder seg til Vålerenga som et lokalt og geografisk avgrenset sted.  

I forrige kapittel forsøkte jeg å sette Vålerenga inn i en historisk kontekst, hvor 

endring, som følge av gentrifisering, har hatt stor betydning for stedet og måten det 

blitt oppfattet på. I dette og kommende kapitler, vil jeg se nærmere på hvordan 

Vålerenga og Vålerengaidentitet skapes og vedlikeholdes, og hvordan historie og sted 

utgjør viktige referansepunkter for identitet blant mine informanter.  

Jeg vil nå se litt nærmere på fenomenologien og begrepet ”dwelling” i forbindelse 

med sted og det å være i verden, før jeg ser nærmere på omgivelser, arkitektur og 

stedsånd på Vålerenga.  

“Dwelling”, rom og sted 

“To live is to live locally, and to know is first of all to know the places one is in” 
(Casey, 1996:18) 

Fenomenologien er en filosofisk tradisjon, grunnlagt av Edmund Husserl og 

representert gjennom arbeider av blant annet Martin Heidegger og Maurice Merleau-

Ponty, som tar for seg måten folk opplever og forstår verden på. Disse filosofene tar 

utgangspunkt i at mennesket fremfor alt er ”a being-in-the-world”. 

The world emerges with its properties alongside the emergence of the perceiver in 
person, against the background of involved activity. Since the person is a being-in-
the-world, the coming-into-being of the person is part and parcel of the process of 
coming-into-being of the world. (Ingold, 2000:168)  

Gjennom ”dwelling”, som både betyr å bo og å være, smelter selvet og verden 

sammen, og man erfarer sine omgivelser gjennom en kroppslig tilstedeværelse. Som 

Merleau-Ponty skrev i sitt kjente arbeid Phenomenology of perception; 
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The body is the vehicle of being in the world, and having a body is, for a living 
creature, to be involved in a definite environment, to identify oneself with certain 
projects and be continually commited to them. (Merleau-Ponty, 1962:82)  

Menneskekroppen spiller en viktig rolle innen fenomenologien, ettersom den 

fungerer som et medium mellom tanker og sanser. Det er gjennom kroppen vi erfarer 

verden, og erfaring er kroppslig. 

Tim Ingold tar utgangspunkt i Heidegger og hans ”dwelling”-begrep og argumenterer 

for fruktbarheten av et fenomenologisk ”dwelling”-perspektiv i antropologien: ”a 

perspective that treats the immersion of the organism-person in an environment or 

life world as an inescapable condition of existence” (Ingold, 2000:153). Sett fra dette 

perspektivet, blir verden kontinuerlig til rundt beboeren, og dens mangfoldige 

bestanddeler blir betydningsfulle gjennom deres innlemmelse i et fast mønster av 

livsaktivitet. Dette setter han opp mot det han refererer til som et ”building”-

perspektiv, et perspektiv han argumenterer for at har vært vanlig innenfor 

antropologien. Her antar man at folk bor i en verden, eller kultur eller samfunn, som 

allerede er blitt gitt form og mening, og som må ”bygges” før den kan handles i, i 

motsetning til et ”dwelling”-perspektiv hvor man går ut i fra at verden gis form 

gjennom beboernes livsaktiviteter (ibid.:154). Vi bygger for å bo, men det å bygge er 

allerede å bo.  

Christopher Tilley er inspirert av fenomenologien. Han har forsket mye på materiell 

kultur, og han kombinerer arkeologi, geografi og antropologi i sine studier. 

Fenomenologi plasserer seg, i følge Tilley, et sted mellom en empiristisk 

objektivisme og en kognitiv idealisme, mellom det rent objektive og det rent 

subjektive. Dette perspektivet innebærer en tanke om at kroppen vår og sansene våre 

er med på å prege erfaringer om verden rundt oss. ”It is about the relationship 

between Being and Being-in-the-World” (Tilley, 1994:12). Vi har ingen nøytral 

tilgang til verden rundt oss, og ettersom vi selv er en del av verden kan vi ikke 

påberope oss noen objektiv forståelse av den (ibid.).  

Tilley peker på at rom verken er noe nøytralt, universelt fenomen, eller en container, 

slik man gjerne så på fenomenet tidligere. Rom er mer enn en beholder for 
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menneskelig handling, det er et medium for handling (Tilley, 1994:9). Rom er noe 

eksistensielt, og menneskelig eksistens er romlig. Rom er, ifølge Tilley, sosialt 

produsert og kombinerer det kognitive, det fysiske og det emosjonelle, samtidig som 

det er noe kontekstuelt. Overalt finnes det mange forskjellige rom, som alle har en 

subjektiv dimensjon og som ikke kan forstås atskilt fra sosiale aktørers symbolsk 

konstruerte livsverdener (ibid.:11). Rom er også relasjonelt, og kan bare eksistere 

som ett sett av relasjoner mellom ting eller steder. ”Space is both constituted and 

constitutive” (ibid.:17).  

Man kan skille mellom rom og steder, ”spaces and places”. Ifølge Tilley, konstituerer 

steder rom som menneskelige meningssentre (ibid.:14). Et sted er noe territorielt, som 

forskjellige mennesker gjerne knytter forskjellige meninger til. Gjennom å være et 

sted, fremstår et rom som meningsfylt. Sted får i denne betydningen ontologisk 

forrang fremfor rom. Vi må først erfare steder, før vi kan tenke rom. Vår opplevelse 

av sted er basert på kroppslig erfaring. Romlighet blir noe sekundært, mens sted og 

erfaring blir gitt forrang. Steder oppleves altså før rom, og de kan oppleves på ulike 

romlige nivåer (ibid.:17).  

Steder er bygget på menneskers daglige praksis, og stedsforankring kan derfor forstås 

som en grunnleggende måte å være i verden på. Steder kan bidra til å vekke tanker og 

følelser i oss, og våre sanser og følelser bidrar i skapelsen av et sted. Det kan sies å 

eksistere en dialektikk mellom persepsjon og sted, og som Steven Feld skriver: ”as 

place is sensed, senses are placed; as a place makes sense, senses make place” (Feld, 

1996:91). Steder kan imidlertid ”føles” og oppfattes svært forskjellig, noe som blant 

annet kan henge sammen med deres naturlige og arkitektoniske utforming og de 

reaksjonene disse omgivelsene vekker i oss. Jeg skal nå se nærmere på betydningen 

av det arkitektoniske på Vålerenga og på hvordan dette kan være med på å gi stedet et 

preg av ekthet og sjel. 
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Betydningen av det arkitektoniske  

”Det er velkjent at det ”gode sted” nettopp er karakterisert ved en uhåndgripelig 
stemning, et preg, som legger seg over alle ting; det har personlighet og sjel, sier vi” 
(Norberg-Schulz, 1996:25) 

Gjennom feltarbeidet mitt, håpet jeg å finne ut mer om hvilke forestillinger og 

assosiasjoner folk knyttet til Vålerenga. Flere av mine informanter har omtalt 

Vålerenga nettopp som et sted med sjel, og de fleste legger i denne sammenheng stor 

vekt på områdets arkitektoniske utforming. Trehusbebyggelsen, spesielt den gamle, 

men også den litt nyere, er noe de fleste finner svært sjarmerende, og det 

arkitektoniske er i stor grad med på å opprettholde forestillinger om Vålerenga som 

noe autentisk og ekte. Som Gjesdal Christensen skriver:  

Bygningene er det eneste konstante element i Vålerengas historie. Som de står der, 
er de et bindeledd mellom fortid og nåtid, et vilkår for kontinuitet gjennom 
generasjonsskifter og samfunnsendringer. De utgjør et fast punkt i mange 
menneskers orientering i tilværelsen. Selv om det er menneskene som gir husene liv, 
er det husene som inntar den første plassen i våre forestillinger om hva Vålerenga 
er. (Christensen, 1972:67) 

Hun peker på hvordan de små trehusene på Vålerenga ble bygget i menneskelig 

målestokk. Dimensjonene er små, både på tomter og hus, noe som ifølge Gjesdal 

Christensen gjenspeiler byggherrenes økonomiske begrensninger (ibid.). Vendt bort 

fra veien, har mange av husene tilknyttede gårdsrom og små hager. Trehusene 

representerer en folkelig byggestil, man ikke lenger finner så mange steder i Oslo. I 

dag er mange av dem pusset opp eller totalrenovert, og husenes historiske særpreg, og 

til dels ”rustikke” karakter, er gjerne noe som fremheves av de nye eierne. 

Arkitekt og arkitekturteoretiker Christian Norberg-Schulz hevder at et steds identitet 

bevares gjennom en byggeskikk eller en stil, noe som innebærer at rom, form og figur 

utgjør et formspråk som muliggjør stadig nye tolkninger. Han skriver at det er dette 

formspråket som gir det enkelte byggverket mening, og at det er dette språket som 

”taler” til oss når vi møter et sted (Norberg-Schulz, 1996:38). Som Ingold og Tilley, 

var også han inspirert av fenomenologien. Hans tanker rundt sted og stedsånd, 

sammenfaller i stor grad med fenomenologenes tanker om en kroppslig væren-i-

verden. Arkitekturen er ikke noe som ”følger” av menneskets handlinger. Det er 
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heller en konkretisering av en ”verden” som muliggjør disse (Norberg-Schulz, 

1996:33).  

Norberg-Schulz tolker identitet knyttet til sted, som ensbetydende med opplevelsen 

av helhet. Rom, form, figur og samspillet mellom disse er, ifølge Norberg-Schulz, det 

som betinger et steds identitet, eller stedsånd (”genius loci”). I møte med stedet, viser 

helheten seg gjerne som en omfattende stemning, som ikke så lett lar seg forklare, 

men som man kan føle på kroppen. Norberg-Schulz identifiserer tre viktige aspekter 

knyttet til sted; erindring, orientering og identifikasjon. I boken Stedskunst, skriver 

han at ”vi må kjenne og gjenkjenne de primære elementer som er stedets figurale 

kjennetegn og landemerker” (ibid.:29). Det er, ifølge Norberg-Schulz, disse som 

sammen, gjennom en innbyrdes orden, forteller oss hva stedet ”er”. På denne måten 

kan et landskap erindres, fordi det omfatter ”ting” som fremtrer som distinkte 

identiteter. Kirken, på toppen av Vålerengaparken, vil være et slikt landemerke på 

Vålerenga. Det samme kan sies om idrettsanlegget Jordal, som ligger i ”dalen” der 

Hovinbekken tidligere rant, eller det tidligere omtalte Sotahjørnet.  

Erindring, i betydning av å kjenne og gjenkjenne, er en forutsetning for vår 

orientering. I tillegg til ulike landemerker, er også gater, eller stier av bevegelse 

(Ingold, 2000), en viktig forutsetning for orientering. Norberg-Schulz peker på 

hvordan erindring også er en forutsetning for vår identifikasjon med den til enhver tid 

gitte omverdenen, som umiddelbart oppleves som en omfattende stemning, og senere 

knyttes til en bestemt utforming. Vi må vite hvordan stedet er, for å erkjenne dets 

identitet (Norberg-Schulz, 1996:29-32). Det er denne stedsidentiteten vi forholder oss 

til når vi identifiserer oss selv ved å vise til stedet, for eksempel som 

Vålerengabeboer eller som Vål’enggutt, en betegnelse noen av mine eldre 

informanter gjerne brukte for å omtale seg selv.  
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Vålerenggata 

De fysiske omgivelsenes vil ha en påvirkning på oss, slik vi påvirker dem. Ser man 

på Vålerengaområdet i et økologisk perspektiv, ser man at endringer i det fysiske 

miljøet på Vålerenga, i tillegg til å ha hatt stor økonomiske betydning, har hatt 

betydning for hvordan området i dag oppfattes, både av beboere og andre. Med 

stenging av Strømsveien og Enebakkveien for gjennomgangstrafikk, kan Vålerenga 

tolkes som et klarere avgrenset område. Bommen på Galgeberg virker fysisk 

avgrensende og er med på å markere Vålerenga som sted. Trafikksaneringen bidro til 

at Vålerenga, i større grad enn før, kan oppfattes som et sted du drar til, fremfor et 

sted du passerer gjennom, noe som kan få konsekvenser for følelsen av stedet. Mindre 

biler førte til mindre støy og luftforurensning, samtidig som det ble bedre plass til 

kropper. Trafikkerte veier kan virke som materielle stengsler og virke tyngende på 

daglig ferdsel (Sæter, 2003). I tillegg til at stedet kan oppfattes som klarere avgrenset 

etter stengingen av gjennomfartsårene, kan området også oppfattes som mer åpent.  

Et steds ånd vil være knyttet til en opplevelse av en atmosfære, hvor bygninger, 

omgivelser og mennesker utgjør en helhet. Sæter kritiserer Norberg-Schulz for å 

legge litt for stor vekt på den visuelle orden, med dens stedskomponenter og 

essensielle beskrivelser, fremfor menneskenes individuelle eller sosiale tilknytning, 
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og deres hverdagslige praksis (Sæter 2003:41-45). På samme måte har Pløger (1995) 

kritisert Gjesdal Christensen for å legge for stor vekt på hvordan rom og form skaper 

mennesker og det sosiale. Stedets ånd vil avhenge av menneskers identifikasjon med 

stedet. Steder kan sies å være menneskelige relasjoner, og sosialt skapte virkeligheter 

i bevegelse, ikke først og fremst figurenes innbyrdes orden. Både naturlige og 

menneskeskapte omgivelser, vil imidlertid kunne tillegges stor betydning med hensyn 

til hvordan et sted oppfattes. Arkitekturen på Vålerenga er med på å gi stedet en 

tydelig identitet, og for mange bidrar den også til å gi en mer helhetlig 

stedsopplevelse, som den Norberg-Schulz beskriver. 

Et landskap er emosjonelt ladet, og steder kan, som tidligere nevnt, bidra til å vekke 

følelser og assosiasjoner. Ved siden av å beskrive Vålerenga som et sted med sjel, 

omtalte mange av mine informanter Vålerenga som en urban landsby, eller som en 

landsby i byen. Jeg vil nå se nærmere på forestillingen om Vålerenga som en urban 

landsby, for så å se på hvordan nærmiljøarrangementer og bruk av det offentlige rom 

er med på å forme Vålerenga som sted. 

En urban landsby 

Det var en fin, varm torsdag i juni. Klokka var rundt elleve om formiddagen, og ute 

var det lite folk å se. De fleste befant seg nok inne på en varm arbeidsplass eller 

kanskje på skolen. Jeg ruslet gjennom Vålerenggata på vei hjem, etter å ha hatt et par 

vikartimer med en klasse på tredje trinn. Da jeg rundet hjørnet ved Ingeborggata, 

bestemte jeg meg for å stikke innom bakeriutsalget Rustique for å kjøpe med meg et 

brød. På steintrappen opp til den åpne inngangsdøren lå det en diger hund. Den hadde 

et langt tau knyttet til halsbåndet, men den var ikke bundet. Hunden viste ingen mine 

til å flytte på seg da jeg kom. En sommerkledd dame i slutten av 40-årene sto inne og 

sludret med mannen bak disken. Praten gikk lett om brød og økologiske varer. For å 

komme inn, måtte jeg skritte over den store hunden. Damen ropte innenfra: ”Den er 

ikke farlig. Bare tråkk over den.” Inne i bakeriet delte innehaveren ut smaksprøver på 

brød og juice. Damen med hunden tok seg god tid og så ikke ut som hun hadde noe 



 55

hun skulle rekke med det første. Etter å ha kjøpt det jeg skulle og pratet litt med de to 

andre i lokalet, tråkket jeg over hunden igjen og ruslet videre. (Utdrag fra feltnotater)  

Vålerenga har ikke blitt like urbant som Grünerløkka. Stedet har, til tross for en 

forbedring av de materielle forholdene, beholdt det mange betegner som et 

landsbypreg. Området er i dag lite trafikkert og oppfattes gjerne som et stille og 

sjarmerende boligområde. Det lille utdraget over er ment å illustrere noen egne 

erfaringer fra Vålerenga. Det er sjelden du må skritte over et stort dyr for å komme 

deg inn i et bakeriutsalg i indre Oslo. Det at bakeriutsalget i tillegg befinner seg i en 

gulmalt tregård fra siste halvdel av 1800-tallet, er med på å forsterke følelsen av 

nettopp det å befinne seg i en slags landsby. At man har tid til å slå av en lang prat 

over disken er også med på å gi et inntrykk av små forhold. Vålerenga har i mindre 

grad enn Grünerløkka den ”globale urbaniteten” som fikk media på 1990-tallet, til å 

sammenlikne området med steder som Greenwich village og SoHo. På Vålerenga 

kombineres det urbane med det ”grønne” og landlige. I prospektet til boligprosjektet 

Engaland, som jeg skal se nærmere på i kapittel 5, omtales Vålerenga som 

”naturbant”, som en blanding av by og natur, og området markedsføres som et sted 

preget av ”pittoresk og sjarmerende småbyidyll”.   

 

Rustique - en dag i mai 
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Under feltarbeidet mitt på Vålerenga, observerte jeg tidlig at det var mange som 

kjente hverandre i nabolaget. Folk hilste på hverandre i butikken, på gaten og på 

treningssenteret. Det var en inkluderende stemning og det var lett å komme i kontakt 

med folk, kanskje spesielt på Vertshuset. Uterommet og parken ble mye brukt, særlig 

sommerstid. Det ble også serveringsstedene. Ettersom Vålerenga i dag er et lite 

trafikkert område, var det ofte mye barn ute i gatene og på lekeplassen ved skolen, 

enten på egenhånd eller sammen med foreldrene sine. Det var også stort oppmøte på 

arrangementer i regi av velforening og historielag.  

Vålerenga vel arrangerer årlig julegranstenning, sommerfest og dugnader i samarbeid 

med rusken12. Jeg var tilstede på julegranstenning på Vålerenga i 2006. Det blåste og 

regnet, men allikevel hadde mange møtt opp i ettermiddagsmørket utenfor Vålerenga 

kirke. Folk, både eldre og yngre, sto og pratet i små grupperinger eller i par. Mange 

hadde med seg barn, og noen hadde kombinert julegranstenningen med en tur med 

hunden. Det var salg av fakler til det tradisjonelle fakkeltoget, og velforeningen 

hadde ordnet med hest og vogn som barna som hadde dukket opp kunne få sitte i etter 

tur. Da en stor mengde mennesker hadde samlet seg utenfor kirken, begynte følget så 

smått å bevege seg. Faklene ble tent og lyste opp de vintermørke gatene mellom 

trehus og bygårder. Med hest og vogn i spissen, beveget følget seg en liten runde før 

det returnerte til plassen utenfor kirken, hvor det var satt opp et stort juletre. Det ble 

servert gløgg og pepperkaker, og under akkompagnement av det lokale skolekorpset 

ble juletreet tent. Folk dannet etter hvert ringer og gikk rundt juletreet, mens de sang 

julesanger. Da korpset sluttet å spille, og folk hadde fått nok av det kjølige 

utendørsarrangementet, løste forsamlingen seg sakte opp og folk gikk hver til sitt.   

Felles arrangementer, som det jeg har beskrevet over, er etter min mening med på å 

forsterke inntrykket av Vålerenga som landsby. Arrangementer og bruk av det 

offentlige rom er med på å binde folk til stedet, og kanskje vil de også bidra til å 

binde dem sammen og slik skape en følelse av fellesskap. Dag Østerberg peker på 

                                              

12 Rusken er Oslos dugnad for opprydding og forskjønnelse av byen 
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hvordan høyt fortettede områder som Oslo byr på en rekke muligheter for 

fellesskaps- og gruppeerfaringer, noe han eksemplifiserer med parader og opptog. 

Han refererer til Durkheim og hans begrep om ”kollektiv bevissthet”, en særegen 

bevissthetsform som oppstår ved at mange mennesker gjør det samme. Som 

Durkheim skrev, vil helheten fremstå som noe større enn summen av de enkelte 

delene. Gjennom å gå i tog vil avgrensningene i forhold til de andre i toget kunne bli 

midlertidig opphevet og følelsen av fellesskap forsterket, ved blant annet opplevelsen 

av styrke gjennom antall og felles engasjement (Østerberg, 1998:96). Fakkeltoget på 

Vålerenga var et relativt lite tog, men som i store parader, vil man også i denne type 

tog kunne føle en erfaring av fellesskap. Som med arkitekturen og de gamle 

trehusene, er bruk av ”effekter” som hest, vogn og fakler i tillegg med på å gi denne 

type arrangementer et historisk sus og et preg av noe ”rustikt”, noe som igjen kan 

være med å bygge opp under forestillinger om Vålerenga som landsby.  

Ferdinand Tönnies rettet tidlig oppmerksomheten mot skillet mellom by og land og 

mellom det rustikke og urbane. Hans begreper om Gemeinschaft og Gesellschaft, to 

allmenne former for samfunn, refereres fremdeles mye til i det internasjonale 

fagspråket. I Gemeinschaft er menneskene umiddelbart forbundet med hverandre 

gjennom vesen og væremåte. I Gesellschaft omgås de på en mer forstandspreget, 

beregnende måte (Østerberg, 1998:24). Dette begrepsapparatet har blant annet blitt 

brukt til å beskrive forholdet mellom by og land, storbyen og landsbyen. Thomas 

Hylland Eriksen peker på at skillet mellom Gemeinschaft og Gesellschaft, kan sies å 

tilsvare skillet mellom samfunn i liten og stor skala, hvor skala er et uttrykk for 

størrelse og sosial kompleksitet. Mens Gemeinschaft omfatter et ”fellesskap”, bygget 

opp omkring multiplekse (”personlige”) relasjoner, personlig lojalitet og personlig 

bekjentskap, omfatter Gesellschaft samfunn som er organisert på en mer abstrakt 

måte i forhold til et skrevet lovverk, der samfunnsmedlemmene bare unntaksvis 

kjenner hverandre personlig og de uniplekse (”saklige”) relasjonene råder (Eriksen, 

1998:49). Pløger (1995) hevder at begrepet Gemeinschaft i Norge primært har blitt 

oversatt til nærmiljø. Forestillinger om landsbypreg og et Gemeinschaftliknende 
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nærmiljø, med tette og personlige forbindelser, preger Vålerenga og er med på å 

forsterke inntrykket av en småby i storbyen.  

Einar Gelius, prest i Vålerenga kirke, fortalte i et intervju med Marion Juliussen 

hvordan han opplever stedet:  

Vålerenga er jo som jeg pleier å si et lite bygdesamfunn midt i storbyen. Det er jo et 
utrolig tett og nært fellesskap. Også handler det jo om at Vålerenga har et sånt unikt 
fellesskap, knytta både til skolen, kjerka, idretten, historielaget og velforening. Altså, 
det er mange aktører her som spiller på lag og det gjør Vålerenga ganske unikt syns 
jeg. (Intervju hentet fra dvd 131.Vålerenga Historielag, 2006) 

Hans Christian Sørhaug peker i boken Den norske væremåten (1984) på at bygda og 

bygdas logikk i Norge er innlemmet som en viktig del av nasjonen og nasjonalismen. 

Bygda er preget av sosial nærhet og stabilitet, sammenvevde sosiale nettverk og en 

grunnleggende idé om likhet. Landsbymetaforen brukes aktivt i omtale av Vålerenga 

som sted. Det betyr imidlertid ikke at man som Vålerengabeboer, eller tilhenger, 

ønsker å forbindes med det rurale bygde-Norge. Skal man høre på idrettsforeningen 

og dens supportere, bor det i hvert fall ikke bønder på Vålerenga. Klanen synger om 

”øl, vold og skamslåtte bønder”, og idrettslaget vil i liten lag identifisere seg med det 

bondske; ”Har'u traktor og ljå - holder du med LSK13. Har'u øl og er glad - holder 

du med Vål`enga.”  

Til tross for at landsbyen spiller en viktig rolle som symbol på Vålerenga, bør også 

det urbane aspektet understrekes, og beliggenheten i Oslo indre øst er for mange en 

viktig del av Vålerengaidentiteten, noe jeg skal komme nærmere tilbake til i neste 

kapittel. Jeg skal nå se nærmere på det felleskapet Gelius beskriver i sitatet over og ta 

for meg noen eksempler på samhandling mellom ulike institusjoner på Vålerenga.  

                                              

13LSK er en forkortelse for Lillestrøm Sportsklubb 
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Vålerengas treenighet – institusjoner og samhandling  

Skolen, kirken og idrettsforeningen omtales gjerne som ”Vålerengas hellige 

treenighet”, eller som pilarene Vålengasamfunnet er tuftet på. Gjesdal Christensen 

har pekt på hvordan det at Vålerenga etter hvert fikk en rekke institusjoner med navn 

etter området, som skole, kirke, idrettslag og tidligere også brann- og politistasjon, 

hadde en betydning for folks hverdagsliv, både rent praktisk og ved å virke samlende. 

I tillegg til å virke inn på folks sosiale kontaktnett, mente hun at det også kunne ha en 

mental effekt, ved at disse institusjonene kan ha forsterket oppfatningen av bydelen 

som et definert område og en enhet innen byen (Christensen, 1972:14).  

Selv om folks hverdagsliv i dag gjerne utspiller seg i en kontekst langt utover 

nabolagets grenser, spiller disse institusjonene fortsatt en viktig rolle på Vålerenga. 

Det foregår mye samarbeid i nærmiljøet, mellom skolen, kirken og idrettsforeningen, 

samt barnehager, dagsenter, velforening og historielag. Etter min mening, er det 

samarbeidet som foregår i nærmiljøet med på å gi Vålerenga et integrert og helhetlig 

uttrykk som sted, samtidig som det bidrar til å knytte stedet og dets beboere tettere 

sammen. Med utgangspunkt i noen utvalgte eksempler, vil jeg nå se nærmere på 

samhandling mellom sentrale institusjoner på Vålerenga, og påvirkningen av denne 

på lokalidentitet og skapelse av sted. 

I løpet av den tiden jeg tilbrakte på dagsenteret, fikk jeg innblikk i hvordan 

Vålerengen bo- og servicesenter (VBO), en institusjon for eldreomsorg, forsøkte å 

starte og opprettholde et godt samarbeid med lokalmiljøet. På nettsidene tilknyttet 

institusjonen beskrives den som ”nærmiljøets ressurssenter for eldre”.  

Vår institusjon har et nærmiljø der mange av våre beboere og brukere har sin 
tilhørighet. Derfor knytter vi bånd til gode ressurser i våre omgivelser. Det er viktig 
for oss å være en institusjon som preges av mye livskvalitet, og at nærmiljøet merker 
dette. (Kirkens Bymisjon, 2008) 

Det samarbeides tett med både kirke, barnehager og skole, og også idrettsforeningen.  

En dag jeg var på vei hjem etter noen timer på dagsenteret, ble jeg stoppet av Julie, en 

dame i begynnelsen av 40-årene, som jobber på sykehjemmet. Hun mente at jeg 
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hadde gått glipp av et fint arrangement på Vålerenga. I håp om å få i gang et enda 

tettere samarbeid med nærmiljøet hadde hun ringt til Klanen, VIFs supporterklubb. 

Som det kommer frem på institusjonens nettsider, har man på VBO et uttrykt ønske 

om å bruke nærmiljøet så mye som mulig. Som Julie sa: ”Det er synd hvis man skal 

bli avskåret fra alt man tidligere hadde et nært forhold til, bare fordi man blir eldre.” 

Tidligere hadde sykehjemmet fått en innrammet spillertrøye med alle 

Vålerengaspillernes signaturer, men denne ble dessverre stjålet. En av de eldre 

mennene jeg snakket med på dagsenteret, mistenkte at det kunne ha vært en Lyn-

supporter som hadde vært på ferde.14 

Julie, med flere, har hatt et ønske om å starte en slags ”fotballpub” i helgene. Dette 

ville være et tilbud for mennene på huset, og andre med interesse for fotball. Etter å 

ha kontaktet Klanen, ble Julie ringt opp igjen av Vålerenga mot rasisme15 og de fikk 

besøk av seks ungdommer med fremmedkulturell bakgrunn. ”Vi fikk en ny trøye med 

signaturer, også fikk vi flagg og andre effekter i gave. Det ble en høytidelig 

overrekkelse av trøya. Etterpå sang vi fotballsanger så det ljomet i lokalet.” Det hele 

var, ifølge Julie, et svært vellykket arrangement som vekket mye patriotisme og 

engasjement hos deltakerne. Kontaktpersonen i Vålerenga mot rasisme gav uttrykk 

for at de gjerne ville gjenta arrangementet og sende nye ungdommer til VBO. 

Senteret samarbeider allerede med områdets ungdomsskole og får jevnlig besøk av to 

ungdommer som går med kiosktralla.  

VBO arrangerte jevnlig små arrangementer i fellesarealet for sine beboere og brukere, 

og for pårørende på besøk. Under mitt feltarbeid, var jeg blant annet med på 

sangstunder, konserter og dans. Under disse samlingene, la jeg tidlig merke til at de 

ansatte kunne svært mange navn, både på brukerne av dagsenteret og beboerne på 

sykehjemmet. Det var også flere av beboerne som kjente hverandre fra tidligere, og 

                                              

14 Lyn er den andre av Oslos fotballklubber som for tiden spiller i eliteserien for menn. Mens laget Vålerenga gjerne 
forbindes med Oslos østkant, forbindes Lyn med vestkanten, et skille jeg skal komme nærmere tilbake til i neste kapittel.  

15 Vålerenga mot rasisme er et prosjekt som ble etablert i 1996 da Vålerenga Fotball og Klanen gikk sammen om å ta  
avstand fra all form for vold og rasisme. Klanen hadde i lengre tid hatt problemer med supportere som ønsket å spre hat og 
fordommer, og hadde et frynsete rykte i fotball-Norge (VIF, 2008:1). 
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som møttes igjen på sykehjemmet. Mona fortalte at den tidligere lederen for VBO 

hadde som mål å kunne navnet til alle på huset. Det merker man i dag, også etter at 

hun har sluttet, ved at de ansatte kan veldig mange navn og har en nær tone med 

mange av beboerne og brukerne. Dette er med på å forsterke inntrykket av at folk 

kjenner hverandre godt, og det kan tolkes som et forsøk på å opprettholde den nære 

kontakten og fellesskapet på Vålerenga. De eldre som benyttet seg av dagsenteret var 

svært fornøyde med tilbudet, og utsagnet ”Vi har det så godt her” gikk stadig igjen.  

Hver påske får de eldre på sykehjemmet besøk av barn fra en barnehage i området. 

Da jeg var der, hjalp både unge og gamle til med å pynte ”påsketreet”. ”Påsketreet” 

var satt opp i anledning høytiden, og det ble dekorert med egg, fjær og kyllinger, pynt 

som var laget både av barna og de eldre. Brukerne av dagsenteret gav uttrykk for at 

de syntes det var veldig hyggelig å ha barna på besøk, og barna, som fikk sjokolade 

og marsipan etter pyntingen, virket også svært fornøyde med arrangementet. VBO 

fikk ikke bare besøk av barnehagebarn mens jeg var der. I forbindelse med det årlige 

16.mai-toget fikk de også besøk av elever fra Vålerenga skole. Under feltarbeidet mitt 

deltok jeg i dette toget.  

Det var en kjempefin maidag, sola skinte og trærne var blitt grønne. Nesten alle barna 

hadde flagg og mange av dem hadde pyntet seg. 1.- 4. klasse gikk først i toget, 

deretter kom korpset, og til slutt kom barnehagene. Elevene gikk fire i bredden, 

klassevis. Flere hadde stilt seg opp langs veien for å se på og vinke til toget, og noen 

lente seg ut av vinduene sine for å se hva som foregikk utenfor. Toget beveget seg 

gjennom de små gatene, uforstyrret av biltrafikk. 16.mai-toget gikk rundt skolen, 

fulgte Islandsgate, Sveriges gate, forbi Etterstad kolonihager og stoppet utenfor VBO, 

der mange av de eldre hadde satt seg ut, under parasoller og solhatter, for å se på 

toget. Da toget stoppet opp, sa rektor noen ord, før det ble lest dikt av noen, litt 

nervøse, 3.klassinger.  

Det var tett i tett med barn og flagg i ”rundkjøringen” utenfor inngangen, og lærerne 

hadde sitt svare strev med å holde orden i det lange toget, og unngå knuffing og 

veiving med flagg. Til slutt var vi kommet til togets lille høydepunkt og barna ble, til 
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stor jubel, utdelt hver sin is. En representant for dagsenteret takket så for at det fine 

toget ville svinge innom dem i år og. De eldre synte det var ”såå hyggelig” å se blide 

barn. Deretter var det tid for noen sanger, før det stadig mer utflytende toget vendte 

tilbake til skolen.  

Som med utendørsarrangementene i regi av velforeningen, er den type samhandling 

jeg har beskrevet over med på å skape relasjoner mellom folk, og mellom folk og 

sted. Med samarbeid med nærmiljøet som et uttrykt mål, bidrar VBO til å forene 

generasjoner av Vålerengabeboere, i hvert fall i en kort periode i tid. Brukerne av 

dagsenteret og beboerne på sykehjemmet får muligheten til fortsatt å pleie en 

tilhørighet til nærmiljøet. Samarbeidet gir de eldre muligheten til å opprettholde og 

skape bånd til stedet og nyere grupper av beboere, noe som kan bidra til en 

kontinuitet med hensyn til stedsidentitet.  

Kommemorative seremonier – opplevelse av fortid i nåtid 

Et landskap utgjøres av tidligere generasjoners liv og virke. Tid forankrer og forener 

mennesker og landskap. Gjennom å leve i et landskap er du med på å forme det, 

samtidig som det er med på å forme deg. Ved å bo i landskapet legger man igjen noe 

av seg selv. Landskap er en historie, eller som Ingold kaller det ”a cronicle of life and 

dwelling.”  

To perceive the landscape is therefore to carry out an act of remembrance, and 
remembering is not so much a matter of calling up an internal image, stored in the 
mind, as of engaging perceptually with an environment that is itself pregnant with 
the past. (Ingold, 2000:189) 

Paul Connerton tar i How Societies remember (1989) for seg kollektivt og sosialt 

minne. Han ser på hvordan gruppers minner formidles og består. Vi opplever 

nåtidens verden gjennom en kontekst som henger sammen med tidligere begivenheter 

og objekter. Connerton konstaterer at våre opplevelser av nåtid, i stor grad avhenger 

av vår kunnskap om fortiden og at våre bilder av fortiden ofte er med på å legitimere 

en nåværende sosial orden. Han argumenterer for at sosialt minne blant annet 
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formidles gjennom såkalte kommemorative seremonier, en overføringsmekanisme 

som gjør det mulig ”å huske sammen”. Han peker på hvordan denne type seremonier 

er performative og avhenger av vaneminne og kroppslig erfaring (Connerton, 1989). 

Connertons begrep om vaneminne, kapasiteten til å reprodusere en bestemt utførelse 

eller klare å gjøre ting, kan sammenliknes med Mauss og Bourdieus begrep om 

habitus, som jeg skal ta nærmere for meg litt senere i oppgaven.  

Connerton referer til Maurice Halbwachs og hans studier av konstruksjon av sosialt 

minne. Minner knyttes til grupper; ”Groups provide individuals with frameworks 

within which their memories are localised by a kind of mapping. We situate what we 

recollect within the mental spaces provided by the group.” De mentale rommene 

refererer tilbake til de materielle rommene ulike sosiale grupper opptar. Halbwachs 

viser, ifølge Connerton, hvordan ikke noe kollektivt minne kan eksistere uten 

referanser til et sosialt spesifikt romlig rammeverk. Vårt bilde av sosiale rom gir oss, 

på grunn av deres relative stabilitet, en illusjon av at de ikke endrer seg og av å 

gjenoppdage fortid i nåtid (Connerton, 1989:37).  

Som jeg var inne på i forrige kapittel, trakk flere av mine informanter selv frem 

stedets historie. Vålerengas historie, og bildet av et fattig arbeiderklasssestrøk med en 

sterk lokalidentitet, er med på å prege Vålerenga som sted også i dag, tiltross for de 

store endringene som har funnet sted i området. Hvis man tar utgangspunkt i det 

Connerton skriver, om at vår opplevelse av nåtid avhenger av vår forståelse av fortid, 

vil stedsminner være med på å forme dagens Vålerengaidentitet. Vålerenga har et 

aktivt historielag, med mange medlemmer, som er med på å bidra til at det etableres 

og opprettholdes en kontinuitetsrelasjon til fortiden. Vålerenga Historielags årlige 

fotoutstilling kan tolkes som en kommemorativ seremoni. Det samme kan de 

populære bydelsvandringene, som med jevne mellomrom arrangeres.  

Jeg deltok på en fotoutstilling som ble arrangert i Vålerenga kirke en helg i oktober. 

Det var en rolig lørdag formiddag, og ute var det strålende høstvær. Ved kirken var 

det noen barn som lekte, og en bestemor var ute med barnebarnet sitt i vogn. Fra 

kastanjetrærne, som omkranser den lille gangstien mot parken, falt det med jevne 
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mellomrom modne kastanjer, og bakken var nesten dekket av dem. Det første som 

møtte meg i den trange inngangen til kirkerommet, var utstilte VIF-drakter og lukten 

av vafler. I et hjørne sto en tv, hvor de viste historielagets siste nyutgivelse, en idretts-

dvd, og rundt var det hengt opp bilder og avisutklipp som omhandlet fotballklubben. 

Det var tett med folk på den lille idrettsutstillingen. Videre inn i lokalet var det satt 

opp flere skillevegger med bilder og avisutklipp fra gamle Vålerenga. Det var bilder 

av hus og gater, og bilder og avisutklipp tilknyttet ulike temaer som arbeid, fritid, 

skole, kirke, idrett og foreningsliv. På veggene hang plakater laget av 3.klassinger fra 

Vålerenga skole. På plakatene hadde barna tegnet, og skrevet hvorfor de liker seg så 

godt på Vålerenga. Rommet var fullt av særlig eldre mennesker som var svært ivrige 

etter å få et bedre blikk på de ulike plansjene. En del sto bare i små klynger og pratet. 

Mange av dem kjente hverandre, og de fleste syntes å ha et nært forhold til stedet og 

dets historie. Helt innerst i kirken var det satt ut bord hvor folk drakk kaffe og spiste 

vafler. Det var mange som hadde dukket opp, og til tider var det vanskelig å bevege 

seg rundt i lokalet som var fylt med lyd. Inntil en vegg, sto det utstilt en gammel dør 

fra Sotakafeen, og ved siden av døren, sto lederen av historielaget og smilte og pratet 

med folk. I det ene hjørnet satt det en mann og en dame fra historielaget foran to pc-

skjermer. Hit kunne du gå for å få hjelp til å søke deg frem til gammel slekt fra 

Vålerenga. Det sto mange mennesker samlet rundt pc-ene og de som satt der så ut til 

å ha mer enn nok å gjøre. Litt senere på dagen, så det ut til å komme stadig yngre folk 

til utstillingen. Det kom også flere barn. På historielagets nettsider konkluderte man i 

etterkant av utstillingen med at man var svært fornøyde med oppmøtet. Historielaget 

hadde regnet seg frem til at mellom 800 og 1000 besøkende var innom utstillingen.  

Den årlige fotoutstillingen er med på å bekrefte en relasjon til gamle Vålerenga. Ulike 

minner stilles ut, og i fellesskap ”mimrer” både gamle og nye beboere rundt områdets 

historie. Gjennom å bevege seg mellom bilder og avisutklipp og ting og tang, som 

fotballdrakter, skilt og gamle dører, erfares gamle Vålerenga av unge og eldre, noe 

som kan bidra til det Connerton beskriver som overføring av sosialt minne.  
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Bydelsvandringene, som jevnlig arrangeres av historielaget, kan på samme måte som 

den årlige fotoutstillingen, tolkes som kommemorative seremonier. Vandringene er 

svært populære, og mange møter opp, både beboere og andre med interesse for 

Vålerenga. Under mitt feltarbeid deltok jeg på to vandringer med historielaget. Som 

tidligere nevnt, var den ene en idrettshistorisk vandring og et samarbeid mellom 

historielaget og VIFs supporterklubb Klanen, mens den andre tok for seg 

småbedrifter i området. Under bydelsvandringene beveger man seg i sakte følge 

gjennom landskapet. Man stopper deretter ved utvalgte steder hvor den som leder 

vandringen forteller litt om det stedet man har kommet til. Etter en liten stund går 

man videre til neste sted på ruten.  

På vandringen jeg deltok på i juni, var et av stoppene hjørnet ved Orknøygata og 

Islandsgate, ved baksiden av skolebygningen. Selv om tema for vandringen i 

utgangpunktet var småbedriftenes historie, stoppet det store følget her for å minnes 

arbeiderdikterne Rudolf Nilsen og Vilhelm Holteberg Hansen, også kjent som 

”Rulle” og ”Kytern”, som begge var født og oppvokst i leiegårder i disse gatene. 

Både menn og kvinner deltok på vandringen, de fleste av dem godt voksne. Med 

mine 26 år, var jeg blant de yngste som hadde møtt opp. Det var en rolig og varm 

ettermiddag. Deler av følge, som ikke fikk plass på det smale fortauet, stoppet opp 

ute i gaten. Jeg sto sammen med Lise og Bjørg, to informanter som også hadde 

dukket opp til bydelsvandring i det fine været. Lederen for historielaget tok til å 

fortelle litt om ”Rulle” og ”Kytern”. Rudolf Nilsen bodde sine første leveår i 

Orknøygata. Som han skrev i et av sine kjente dikt; ”Jeg kom til verden i en 

murstensgård og blev en gategutt” (Nilsen, 1926). Etter å ha fortalt litt rundt disse to 

lokale personlighetene, leste en dame i følget et dikt av Kytern. En eldre dame, som 

hadde bodd i området på samme tid som han, fortalte så om hvordan det var å ha den 

ofte berusede poeten boende i samme gård. Etter diktopplesningen og noen historier 

fra ”gamle dager”, fikk vi utdelt teksten til ”Gartnerløkka” av Rudolf Nilsen, et dikt 

det er satt melodi til. De fleste stemte i, og sangen ble sunget høyt. Til min store 

overraskelse låt det ikke så aller verst. Det var nesten litt fint. Folk i bygårdene rundt 
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stakk hodene ut for å se hva som skjedde nede på gaten. Det er tross alt ikke hver dag 

man hører ”Gartnerløkka” ljome over Vålerenga.  

Sang og gange er kroppslige erfaringer. Connerton peker på at sosialt minne lagres i 

kropper. Gjennom å gå, under en bydelsvandring eller i hverdagen, knyttes det 

relasjoner mellom stedet og en kropp i bevegelse. Det å bevege seg gjennom et 

område, kan på denne måten bidra til en kroppsliggjøring av historie og stedsånd. 

Under bydelsvandringer, som den beskrevet over, bindes historie og lokale 

personligheter enda tettere til stedet, og man minnes dem i fellesskap ved å føle deres 

bosted på kroppen, gjennom å lese og synge deres dikt.  

Ingold har, sammen med Jo Vergunst, studert kulturelle aspekter ved det å gå, 

gjennom en studie av måter folk går på i hverdagskontekster (Vergunst, 2008). I 

artikkelen ”Culture on the Ground: The World Perceived Through the Feet” 

argumenterer Ingold for at det først og fremst er gjennom føttene våre, at vi er mest 

fundamentalt og kontinuerlig i kontakt med våre omgivelser. Han peker på at vestlig 

tradisjon, siden Aristoteles og Platon, har satt sansene syn og hørsel høyere enn det å 

føle. Den dualistiske tankegangen skilte kroppen ved midjen. Den knyttet 

overkroppen til åndelig virksomhet og intellekt, og underkroppen til natur, noe som, 

ifølge Ingold, har medført en idé om at hode og hender er overlegne føttene. Å gå er 

en historisk fundert kroppsteknikk (jf. Mauss) og, som Ingold skriver, kan man 

gjennom å gå, bringe sammen fortid, nåtid og fremtid. Gjennom å gå i andres fotspor 

gjenskaper vi bevegelsesruter, som knytter oss til hvordan andre har beveget seg et 

sted før oss (Ingold, 2004).  

”Wisdom sits in places”  

Keith Basso viser i sin artikkel, ”Wisdom sits in places” (1996), hvordan apache- 

indianere i Arizona forholder seg til det landskapet de lever i. Han beskriver hvordan 

kunnskap blir innskrevet i sted, og hvordan steder blir gjort til kilde for visdom og 

klokhet. En av hans informanter beskriver det slik:  
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Wisdom sits in places. It’s like water that never dries up. You need to drink water to 
stay alive, don’t you? Well, you also need to drink from places. You must remember 
everything about them. You must learn their names. You must remember what 
happened at them long ago. You must think about it and keep on thinking about it. 
Then your mind will become smoother and smoother. Then you will see danger 
before it happens. You will walk a long way and live a long time. You will be wise. 
People will respect you. (Basso, 1996:70)  

Basso viser hvordan steder forteller historier, og hvordan det å føle et sted er en 

viktig form for kulturell aktivitet (Basso, 1996:83).  

Vår måte å forholde oss til våre omgivelser på, påvirker måten vi tenker rundt andre 

ting. Anne Salmond (1982) viser hvordan sted blir et viktig utgangspunkt for 

kunnskap også hos maoriene, og hvordan landskap og bygninger spiller en viktigere 

rolle enn rom. Spesifikk kunnskap bindes i spesifikke landemerker, hus, utskjæringer 

og arvestykker. Navneseremonier, der kunnskap og makt ”snakkes” inn i fysiske 

objekter gjennom velsignelser, er av stor betydning. Slik festes kunnskapen der ved 

navn. I alle avstamningsgruppers beretning (historier, sanger, skuespill, ordtak, 

talekunst) fortelles det, ifølge Salmond, om hvordan forfedre gjorde krav på 

territorier, gjennom å navngi landemerker etter deler av sin kropp. Da de reiste 

gjennom et område, etterlot de seg navn på ulike steder og ”ting” i omgivelsene. De 

fleste av navnene fremkaller forfedrehistorier. Et barn ville lære en bestemt beretning 

mens det befant seg på dette stedet, slik at stedet og dets kunnskap ble forent, og 

stedet og dets navn ble en garanti for historien sannhetsverdi; ”I know it is true, 

because I have seen that very rock”. Stedet sørger på denne måten også for å bringe 

historien inn i nåtiden (Salmond, 1982:84-86).  

Tilley peker på hvordan navn er med på å skape et landskap. Gjennom navngiving og 

utvikling av menneskelige og mytiske assosiasjoner til et sted, blir det ilagt mening 

og betydning. Stedsnavn er viktige fordi de er med på å forvandle det fysiske og 

geografiske, til noe historisk og sosialt erfart (Tilley, 1994:114-115). Som hos 

apachene og maoriene, innskrives historie i landskapet også på Vålerenga.  

Som jeg var inne på under avsnittet om kommemorative seremonier, ble det blant 

annet utstilt gamle gjenstander på historielagets årlige fotoutstiling. En av dem var, 

som nevnt, døren til Sotakafeen. Det at man utstiller ting som gamle dører, viser 



 68 

hvordan man også på Vålerenga innskriver historie i objekter. Gjennom utstillingen 

av de gamle objektene braktes kunnskap om fortiden, og minner om den gamle 

kaféen, og hjørnet der den befant seg, inn i dagens Vålerenga.  

Sotahjørnet var veldig lenge et populært møtested for bydelens VIF-patrioter, og det 

tillegges også i dag stor betydning i lokalhistorisk sammenheng. I mange år hadde 

ikke VIF noe ordentlig klubbhus, og Sotahjørnet ble det store samlingsstedet for både 

aktive spillere og tilhengere av klubben. Navnet Sota er myteomspunnet, og det råder 

uenighet rundt dets opphav. 5. mai 2007 fikk imidlertid Sotahjørnet bekreftet sin 

status som viktig landemerke på Vålerenga, og stedsnavnet ble bekreftet og feiret 

gjennom monteringen av et blått, kulturhistorisk skilt.  

 

Skilt på Sotahjørnet. (Foto: Jarle Teigøy) 

Hos historielaget var gleden over skiltet stor: 

Endelig har Vålerenga fått oppfylt en stor drøm. Det har tatt oss litt tid å få til dette, 
og det er på tide at dette blir noe av. Hvis det er noe sted som ved siden av kjerka og 
skolen selvfølgelig, som er med på å understreke Vålerengas identitet, så er det 
nettopp Sotahjørnet. Helt siden Sotakafèen ble revet, har mange savnet et symbol for 
at dette er selve Sotahjørnet. (Vålerenga Historielag, 2008:2)  

I regi av VIF aldermannsliga16 og historielaget, ble det avholdt en høytidelig 

avdukingsseremoni til musikk og taler. Denne lille seremonien kan på noen måter 

sammenliknes med maorienes navneseremonier. Gjennom det kulturhistoriske skiltet, 

                                              

16 Aldermannsligaen i VIF ble etablert i 1931. Ligaens medlemmer støtter opp om de forskjellige arrangementene til 
klubben, og noen deltar også i konkurranser for eldre (VIF, 2008:2) 
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montert av Selskabet for Oslo Byes vel17, skrives erfaringer og fortolkninger inn i 

landskapet. Kunnskap ”snakkes” inn i en bygning på et hjørne, via et skilt, og navnet 

fremkaller en historie og en identitet knyttet til stedet. Historien festes der ved navn, 

og hjørnet med skiltet kan også i fremtiden stå der, som et symbol på 

Vålerengaidentitet.  

I dette kapittelet har jeg tatt for meg aspekter ved skapelsen av sted. Steder tillegges 

stor betydning, også i en globalisert verden. Naturlige og menneskeskapte omgivelser 

er med på å forme vårt inntrykk av et sted, og gjennom å leve våre liv på et sted i et 

landskap, tillegger vi det mening. Steder kan vekke stemninger og følelser i folk. 

Basso peker på at det å føle et sted skjer gjennom hverdagsaktivitet. En følelse av 

sted reproduseres og uttrykkes gjennom dagligliv og ”dwelling” (Basso, 1996). 

Gjennom å bevege seg i landskapet og delta i nærmiljøet vil man kunne få en følelse 

av stedet, og kanskje også føle en tilknytning til det.  

Vålerenga blir ofte omtalt som en landsby i byen, og stedet oppfattes gjerne som 

sjelfullt og ekte. Arkitektur og formspråk, er sammen med menneskelige relasjoner, 

samhandling og historie med på å forme Vålerenga og Vålerengaidentitet. Følelsen 

av sted vil også være knyttet tett opp til folks forståelse av hvem og hva de er (ibid.). 

I neste kapittel skal jeg se nærmere på Vålerenga som bosted på Oslos østkant, og på 

hvordan sted kan knyttes til identitetsskaping i moderne samfunn.  

                                              

17 En selvstendig og partipolitisk nøytral medlemsforening, stiftet i 1811, som er opptatt av medvirkning, bykultur og 
bymiljø (Oslo Byes Vel, 2008) 
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4. Vålerenga som bosted i Oslo indre øst 

“As people fashion places, so, too, do they fashion themselves”  
(Feld og Basso, 1996:11)  

Hver dag står man overfor en rekke valg, og spørsmålet ”Hvordan skal jeg leve?” må 

besvares gjennom dag-til-dag-beslutninger. Disse beslutningene kan dreie seg om alt 

fra hvilket tøy man skal velge og hva man skal spise, til hvordan man skal oppføre 

seg og hvor man skal bo. Bostedet ditt kan fortelle en del om hvem du er eller ønsker 

å være og hva du ønsker å identifisere deg med. Valg av bosted kan tolkes som et 

utrykk for smak og et middel for distinksjon. I dette kapittelet skal jeg se litt nærmere 

på Vålerenga som bosted; hvilke forestillinger har beboere på Vålerenga om stedet, 

og hvorfor ønsker man å flytte hit?  

“Vi har ikke annet valg enn å velge” (A. Giddens) 

Anthony Giddens skrev i 1991 boken Modernity and self-identity. Her fokuserer han 

på fremveksten av nye selvidentitetsmekanismer, som er formet av – men som også 

er med på å forme modernitetens institusjoner. Giddens peker på hvordan selvet ikke 

er passivt. Det må, som den bredere institusjonelle kontekst det eksisterer i, skapes 

refleksivt. Denne oppgaven løses i et virvar av tilbud og muligheter. Selvets 

refleksive prosjekt, som ifølge Giddens består i å opprettholde sammenhengende, 

men konstant reviderte biografiske fortellinger, vil altså finne sted i en kontekst av 

mangfoldige valgmuligheter (Giddens, 1996:10-14). Giddens hevder at moderniteten 

gjør livsplanlegging og livsstilsvalg stadig viktigere i konstitueringen av selvidentitet 

og daglig aktivitet. Jo mer tradisjonen mister sitt tak, og jo mer dagliglivet 

rekonstitueres på bakgrunn samspillet mellom det lokale og globale, desto mer 

tvinges individene til å fatte valg om livsstil blant mange forskjellige muligheter. 

Selvidentitet må rutinemessig skapes og opprettholdes, gjennom individets refleksive 

aktiviteter (ibid.:68).  
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Valget blir en av de fundamentale komponentene ved hverdagens handlinger. 

Ettersom moderniteten, ifølge Giddens, ikke hviler på noe entydig fundament er det 

lite hjelp å hente her med hensyn til hvilke muligheter som bør velges. Dette får en 

rekke konsekvenser. Blant annet det Giddens kaller for livsstilens dominans og dens 

uunngåelighet for den enkelte agent. Giddens definerer en livsstil som et mer eller 

mindre integrert sett av praksiser som følges av individet, ikke bare fordi slike 

praksiser oppfyller nyttemessige behov, men også fordi de gir en bestemt fortelling 

om selvidentitet sin materielle form (Giddens, 1996:100). En livsstil omfatter en 

mengde av vaner og orienteringer og utgjør, ifølge Giddens, derfor en slags enhet. 

Dette er viktig for en vedvarende følelse av ontologisk sikkerhet, i det Giddens 

betegner som høymodernitetens risikokultur. Alle de små beslutninger en person 

fatter i løpet av en dag, bidrar til slike vaner og rutiner. Mulighetene blir lenket 

sammen i et mer eller mindre ordnet mønster, noe som gjør det enklere for mennesket 

å være menneske. Under høymodernitetens betingelser følger vi ikke bare bestemte 

livsstiler, men vi er i vesentlig forstand tvunget til det – ”vi har ikke annet valg enn å 

velge”. Disse små, og større og mer eksistensielle, valgene er beslutninger som ikke 

bare dreier seg om hvordan man handler, men også om hvem man vil være 

(ibid.:101). Jeg vil nå se nærmere på hvorfor noen av mine informanter valgte å flytte 

til akkurat Vålerenga.  

Hvorfor Vålerenga? 

Helle og Morten har bodd i en leilighet på Vålerenga i to år. En dag i mai møtte jeg 

Helle til lunsj på Smia før hun skulle på jobb. Det var fint vær og vi satt ute på et av 

de små bordene i bakgården. Rundt oss satt det flere som nøt vårsola. På bordet ved 

siden av oss satt det tre damer i 30-årene med hver sin utepils. Mens vi ventet på 

kaffen, dreide samtalen seg i retning Vålerenga og valg av bosted. Hun fortalte at en 

av grunnene til at hun og samboeren hennes, Morten, valgte å flytte til Vålerenga var 

fordi stedet befant seg omtrent midt mellom begges arbeidsplass. Begge syntes at 

Vålerenga var et veldig koselig sted. ”Vålerenga ligger sentralt, det er kort vei til 
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ting,  samtidig som det ligger litt tilbaketrukket”.  De trodde lenge at de ikke hadde 

råd til å flytte til området, men da de skulle kjøpe hadde de hatt veldig flaks og fikk 

leiligheten de la inn bud på til en overkommelig pris.  

Morten er veldig interessert i sport. Litt for mye, ifølge Helle. Dette var nok også med 

på å virke inn på valg av bosted. Etter at Helle og Morten flyttet til Vålerenga meldte 

Morten seg inn i Klanen og er nå trofast Vålerengasupporter. Helle valgte i stedet å 

melde seg inn i historielaget. Hun er overrasket over den store oppslutningen der, og 

mener at det kan gjenspeile en stolthet i forhold til områdets historie. Helle er i 

begynnelsen av 40-årene og blant de yngre medlemmene i historielaget. Hun har 

imidlertid fått inntrykk av at stadig yngre folk melder seg inn.  

Du føler en tilhørighet til bostedet ditt her på Vålerenga. Jeg føler meg mer hjemme 
her enn andre steder jeg har bodd. Vet ikke helt hvorfor. Kanskje det er fordi det 
virker som om folk her engasjerer seg i nærmiljøet sitt? 

Ellen og Per, et par i begynnelsen av 60-årene, bestemte seg for å flytte til et hus på 

Vålerenga for åtte-ni år siden, da barna var flyttet hjemmefra. Da jeg spurte Ellen om 

hvorfor de valgte å flytte akkurat til Vålerenga, svarte hun at det var to faktorer som 

spilte inn. De ønsket seg kort vei til byen, samtidig som de ønsket å bo på et rolig 

sted. Dette mener hun at de har funnet på Vålerenga. Det at de ikke lenger har behov 

for bil, ser både Ellen og Per på som veldig positivt. Ellen føler at det har gitt dem 

større frihet. Selv sykler hun en del. Ellen trakk også frem trehusbebyggelsen, som 

hun mente var med på å gi området sjarm. Hun tror at de fleste tar et veldig bevisst 

valg når de flytter til Vålerenga. 

En dag i juni møtte jeg Jan på bussholdeplassen. Jan er en mann i 50-årene, som har 

bodd på Vålerenga siden slutten av 1990-tallet. Da jeg traff han, var han kledd i en 

kortermet skjorte og en mørk bukse. Han var på vei til jobb i sentrum og var blid og 

pratsom som alltid. Han lurte på hvordan det gikk med meg, og vi ble stående og 

snakke litt om løst og fast. Jan fortalte at han hadde tittet på boligannonsene ved 

frokostbordet. Han mente at boligprisene i Oslo hadde rast helt ut av kontroll, også på 

Vålerenga. ”Vålerenga er tydeligvis et sted folk ønsker å flytte til.” Jan sa at han 

trodde at mange av de som i dag ønsker å flytte til Vålerenga, er folk som har bodd 
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her før og som kanskje var vokst opp her. ”Folk ønsker seg tilbake til steder der de 

føler en tilhørighet. Røtter er viktig.”. Da Jan og samboeren hans, Marit, skulle kjøpe 

huset sitt, havnet de i en budrunde mot noen som nettopp ønsket å flytte tilbake til 

Vålerenga. Dette var med på å øke husets verdi betraktelig. Jan og Marit hadde også 

et sterkt ønske om å kjøpe huset, og de vant til slutt budrunden. Huset passet så bra 

for dem, og i dag trives de kjempegodt. Jan karakteriserte Vålerenga som et område 

med en blandet sosial sammensetning. ”Du har ”vanlige folk”, noen innvandrere og 

de nye innflytterne som betaler en formue for å flytte hit”. Han mente at denne 

sammensetningen var sunt for området. ”Det at det bor litt forskjellige mennesker et 

sted, er med på å gjøre det levende.” Jan fortalte at han har snakket med flere som 

var oppvokst på Vålerenga under langt fattige kår enn i dag. ”Alle mente selv at de 

hadde hatt en veldig fin barndom. Det var noe ved stedet som veide opp for 

fattigdommen. Kanskje var det følelsen av samhold?” Jan føler at det fortsatt 

eksisterer en sterk lokalidentitet og et samhold på Vålerenga.  

Meglerne på Galgeberg 

Jeg tok kontakt med eiendomsmeglere i området, for å forhøre meg om boligpriser og 

etterspørsel rundt eiendom på Vålerenga. Det viste seg at etterspørselen etter bolig på 

Vålerenga var veldig stor og at folk er villige til å by høyt for å få tak i 

drømmeboligen.  

I sokkeletasjen på Galgeberg 3 ligger kontoret til Garanti Eiendomsmegling. Garanti, 

avdeling Gamle Oslo er en relativt nyåpnet avdeling. De åpnet 01.02.07 og har et 

markedsområde som dekker Gamlebyen, Tøyen, Kampen, Vålerenga, Etterstad, 

Ensjø og Kværner/Lodalen. Da jeg besøkte kontoret en dag i mai ble jeg møtt av 

Trond og Håvard, to hyggelige dresskledde menn. De fortalte meg at de var blitt 

veldig godt mottatt i nabolaget da kontoret åpnet samme vinter; ”I dag er vi på nikk 

og hils med mange i nærmiljøet”.  
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Meglerne så på Vålerenga som et relativt stabilt område, sammenliknet med for 

eksempel Grünerløkka. Trond fortsatte: ”På Vålerenga finner du et veldig 

inkluderende, men allikevel lukket miljø. Området er jo relativt lite og avgrenset, og 

det landsbypreget som karakteriserer Vålerenga er spesielt.”  Han var redd for at 

dette kan komme til å endre seg som en følge av de høye boligprisene i området. 

Håvard påpekte at bydel Gamle Oslo er en av de bydelene i Oslo med størst endringer 

og størst prisvekst om dagen, noe som jo preger et område. ”Med 

Kværnerutbygningen, og Bjørvika er det mye nytt på gang her.”  

Fra sitt kontor, kan Garanti-meglerne se rett ut på den lille plassen på hjørnet av 

Galgeberg som til en hver tid kryr av duer. Ifølge Trond, har dette hjørnet de feteste 

og lateste duene i Oslo. Det er alltid noen som mater dem, enten med brød eller 

havre. Mens vi stod og snakket, dukket det opp en litt sliten, eldre dame kledd i 

oransje farger. Hun tok seg en runde på den lille plassen og ryddet litt før hun gikk i 

gang med å mate duene. Trond lo litt for seg selv og sa: ”Det må være de eneste 

duene i Oslo som hviler liggende.”  Han fortalte at det finnes mange originaler i 

området. Kontoret ligger tvers over gata fra puben Galgeberg Corner, og visse dager 

ser han mye rart der. ”Det er noen slitne typer igjen her, oppi all familieidyllen.”  

Trond fortalte om et par som skulle flytte og selge leiligheten. De var på jakt etter noe 

større på grunn av familieforøkelse, kanskje til og med et sted med en liten hageflekk. 

Paret hadde egentlig ikke lyst til å flytte fra området fordi de trivdes så godt her. 

Helst ikke lenger unna enn Kampen, men på grunn av de høye prisene ble de nødt til 

å flytte lenger vekk. Trond har et inntrykk av at de som bor i området får en sterk 

tilknytning til stedet. Han har også solgt leiligheter til folk som allerede bor på 

Vålerenga, men som ønsker noe større. Ett par som allerede eide en leilighet endte 

opp med også å kjøpe naboleiligheten fordi de ønsket et ekstra soverom til barna.  

Dette stemmer overens med det en megler tilknyttet boligprosjektet Engaland, som 

jeg skal se nærmere på i kapittel 5, fortalte meg. Han sa at mange av interessentene til 

det nye boligprosjektet allerede bodde i området. Garanti-meglerne fortalt meg at de 

var litt overrasket over hvor raskt det selges leiligheter i Engaland. ”Dette er dyre 
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leiligheter; for et lite rekkehus eller ”townhouse” må man ut med opp til syv 

millioner kroner, noe som gir en veldig høy kvadratmeterpris.” Håvard mener at 

dette tydelig viser et sterkt ønske blant mange om å bo på Vålerenga. ”Vålerenga er 

jo et veldig patriotisk sted. Går du en tur her en søndag, henger det Vålerengaflagg 

ute overalt. Du finner en følelse av samhold i området”. Trond fortalte at beboerne i 

Smålensgate skrøt av at det var de som flagget mest. Han synes det er et veldig 

koselig sted og kan merke en veldig hyggelig tone i området. Meglerne tror det er 

mye godt naboskap her, noe de fleste av mine informanter har bekreftet.  

Svært mange av oss vil bruke mye tid på vurderinger rundt valg av bosted. Det å 

flytte er en tidkrevende og omfattende prosess som krever planlegging og 

forberedelser. Som Giddens skriver, er livsstilsvalg og livsplanlegging i dag en viktig 

del av konstitueringen av en persons selvidentitet. Hvor du velger å flytte, vil være 

med å gi en bestemt fortelling om selvidentitet materiell form og dermed være med 

på å signalisere livsstilspreferanser. Helle og Morten, Ellen og Per, og Jan og Marit 

hadde alle klare forestillinger om Vålerenga før de flyttet dit. Stedet fremsto for dem 

som et attraktivt sted å bo, mye på grunn av dets sentrale beliggenhet, men også fordi 

de assosierte det med små trehus, ro og hygge. Stedsånden, eller følelsen av sted, som 

jeg tok for meg i forrige kapittel, spilte inn på valget om å flytte til Vålerenga. Det at 

Vålerenga har en uttrykt identitet gjennom blant annet idrettslaget, hadde også 

betydning for valget. I hvert fall for Morten.  

Mange ønsker i dag å flytte til Vålerenga og tar et bevisst valg med hensyn til hvor de 

vil bo. Boligannonser og boligpriser viser at østkantens Vålerenga og områder som 

Kampen og Rodeløkka, er blitt langt mer attraktive fra 1990-tallet og frem til i dag. I 

de kommende avsnittene skal jeg se nærmere på skillet i Oslo mellom østkant og 

vestkant, og hvordan dette kan spille inn på valg av bosted.     
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Arbeiderklassens østkant / borgerskapets vestkant 

Som jeg har vært inne på tidligere, har Oslo lenge vært preget av et sosialt skille 

mellom øst og vest. Ifølge Myhre og Kjeldstadli, ble dette skillet opprinnelig skapt 

ved at byborgerne i Christiania hadde sine løkker, eiendommer med sommerhus, på 

Oslos vestkant. De såkalt fine nabolagene fortsatte å vokse i denne retningen. Da mye 

av industrien i Oslo ble lokalisert langs Akerselva, med arbeiderkvarteret innen 

gangavstand til fabrikkene, ble klassemønsteret bygd videre ut og man fikk en 

østkant. En alternativ, men mindre kreditert, forklaring på byens øst/vest-skille har å 

gjøre med vindretningen. Ettersom det blåser mye mot øst, eksisterte det en hypotese 

om at borgerskapet bosatte seg på vestkanten for å unngå ubehagelige lukter (Myhre 

& Kjeldstadli, 1995:74-75). Akerselva og etablering av industri var med å skape en 

sosial og kulturell grense mellom Oslo øst og Oslo vest, mellom arbeiderklassens og 

borgerskapets Oslo. Denne kontrasten kom til uttrykk gjennom organisering av de 

fysiske omgivelsene og gjennom forskjell i livsformer og levekår. Skillet var ikke 

veldig strengt gjennomført, men peker likevel på et sentralt trekk ved byens sosiale 

og kulturelle geografi. Myhre og Kjelstadli peker på at skillet mellom øst og vest i 

Oslo ikke bare har vært, og er, sosialt, men også politisk. De viser hvordan veien fra 

vest til øst sosialt sett har vært en bevegelse fra øverst til nederst og politisk sett en 

bevegelse fra blått til rødt (ibid.:86).  

Skillet mellom østkant og vestkant, er fortsatt med på å prege Oslo som by. Bybildet 

er i stadig endring og, som jeg diskuterte i kapittel to, er gentrifiseringsprosesser med 

på å forme og endre byen, og å gi områder ny mening. Den sosiale og 

næringsmessige differensieringen av byen, som tok til på midten av 1800-tallet, 

påvirker likevel vår måte å tenke om ulike deler av Oslo på. På tross av utbyggingen 

av velferdsstaten og satsingen på sosial utjevning, kunne forskning og statistikk i 

1990-årene dokumentere at bydelene i indre øst fortsatt hadde en sterk konsentrasjon 

av personer med dårlige levekår, en konsentrasjon som var enestående i 

landsmålestokk (Barstad og Skarðhamar, 2006). I en artikkel skrevet av Kirsten 

Enger Dybendal og Halvard Skiri (2005), kommer det frem at det i dag finnes klare 
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geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo. Artikkelen er basert på 

nyere befolkningsstatistikk, som slår fast at forskjellen i levealder mellom vestkanten 

og østkanten i Oslo har økt i løpet av 1990-tallet og begynnelsen av 2000. Folk som 

bor i ytre Oslo vest, blir vesentlig eldre enn særlig de som bor i de indre østlige 

bydelene, som bydel Gamle Oslo. Forskjellene i levealder slår tydeligst ut på menn, 

og den mannlige befolkningen i bydel Sagene kommer dårligst ut (Dybendal og Skiri, 

2005).  

1. januar 2004 gjennomgikk Oslo kommune en bydelsreform hvor man reduserte 

antall bydeler fra 25 til 15. I undersøkelsen det refereres til i artikkelen har man 

regnet om levealderen for 1991-1995 for gamle bydeler i Oslo18 til sammenliknbare 

tall for de nye bydelene i Oslo fra 2004.  

 

                                              

18 Publisert i ”Hjulet 1997” (Sosial- og helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå, 1997) 
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For analyseformål grupperes de 15 bydelene inn i fire byområder, Indre øst, Indre 

vest, Ytre vest og Ytre øst (som vist på kartet). Bydelene er delt inn på bakgrunn av 

geografi og sosioøkonomisk likhet. Ytre vest har høyest forventet levealder. Dette 

gjelder for både menn og kvinner, men særlig for menn. Ytre vest omfatter bydelene 

Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand. 19 Kvinner i de tre førstnevnte 

bydelene kan forvente å bli rundt 83 år, og menn omkring 78-80. Nordstrand bydel 

skiller seg ut med en noe lavere forventet levealder, hvilke forfatterne bak artikkelen 

forklarer med bydelssammenslåingen, hvor bydel Nordstrand ble slått sammen med 

Ekeberg-Bekkelaget og Lambertseter. Mens gamle bydel Nordstrand og bydel 

Ekeberg-Bekkelaget hadde en forventet levealder på nivå med de andre bydelene som 

nå utgjør Ytre vest, skilte bydel Lambertseter seg ut ved tidligere beregninger, 

gjennom å ha en klart lavere forventet levealder enn de andre. De nest høyeste 

levealdrene i Oslo-bydelene finner man ifølge undersøkelsen innenfor området Indre 

vest (bydelene St. Hanshaugen og Frogner), hvor gjennomsnittelig forventet 

levealder for menn og kvinner er beregnet til henholdsvis 76,3 og 81,7 år, vel 2,5 og 

1 år lavere enn i Ytre vest. Området Ytre øst viser ifølge artikkelen ingen markante 

forskjeller mellom de enkelte bydelene og forventet levealder likner Oslo-

gjennomsnittet.  

Lavest forventet levealder i Oslo, for både menn og kvinner, ble beregnet for området 

Indre øst, med henholdsvis 71,6 og 78,1 år. Området omfatter bydelene Sagene, 

Grünerløkka, og Gamle Oslo, som Vålerenga er en del av. Det er vanskelig å finne 

helt entydige forklaringsmodeller på disse forholdene. Mye av forklaringen på det 

lave levealdernivået i de tre bydelene, har imidlertid å gjøre med at bydelene, og 

særlig Sagene, har mange kommunale utleieboliger og/eller helse- og 

omsorgsinstitusjoner, og innflyttere til slike boliger har, ifølge artikkelforfatterne, 

                                              

19 Det er interessant å merke seg at Nordstrand, som befinner seg sørøst i Oslo defineres inn under Oslo Ytre Vest. Dette gir 
en indikasjon på hvordan et skille mellom en østkant og en vestkant i Oslo i dag i stor grad i stor grad defineres ut i fra 
andre faktorer enn geografi. I tillegg til det sosioøkonomiske, spiller også det symbolske aspektet en viktig rolle, noe jeg 
kommer nærmere tilbake til senere i dette kapittelet. 
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dårlige utsikter til et langt liv enn de som bor i selv-eide boliger. Mer tilfeldige 

forhold kan også ha spilt inn på resultatet (Dybendal og Skiri, 2005).   

Undersøkelsen viser at forventet levealder har økt for både menn og kvinner i løpet 

av tiårsperioden fra 1991-1995 til 2002-2004. Det har også forskjellen i levealder på 

vestkanten og østkanten i Oslo gjort. For menn har Ytre vests forsprang på Indre øst 

økt fra 6,2 til 7,3 år, mens økningen i forsprang for kvinner har vært mindre, fra 4,3 

til 4,7 år (ibid.).  

Et sentralt tema i studiet av Norge og Norden er likhet. Likhetens paradoks, 

individualitet vs. konformitet, velferdsstaten og sosialdemokratiet er viktige temaer 

og begreper i studiet av Norden som region. Halvard Vike peker på hvordan nordiske 

land i etterkrigstiden er kjennetegnet av en enestående kombinasjon av økonomisk 

ekspansjon og allmenn velstand. Med sin basis i en pragmatisk, sosialdemokratisk 

filosofi er det velferdsstaten – med sitt omfattende politisk-administrative apparat og 

sin ambisiøse redistribusjonspolitikk – som er den institusjonelle hoveddrivkraften 

bak det han kaller for "det nordiske eksperimentet" (Vike, 2005). Et sosialt skille 

mellom østkanten og vestkanten i Oslo vil av mange oppfattes som problematisk i en 

region hvor likhetstanken står sterkt. Selv om dette kanskje ikke skaper så store 

reaksjoner når det ligger der implisitt, har reaksjonene vist seg å være sterke når 

forskjellene blir et eksplisitt tema for diskusjon.   

Under kommunevalget høsten 2007, pågikk det en debatt i media om de overnevnte 

ulikhetene i forventet levealder i Oslo. Da Fabian Stang, etter to dager som Oslos nye 

ordfører, uttalte i et intervju i Aftenposten 20.10.07 at folk på Sagene selv må ta 

ansvar for at de lever kortere enn folk på Vinderen, skapte dette stor oppsikt i media. 

Stang uttalte, ifølge Aftenpostens journalist, at folk på Sagene måtte la seg inspirere 

av hvilke faktorer som er vellykkede på Vinderen. Som eksempel, trakk han frem det 

å trene og det å gå tur i marka (Lundgaard, 2007). Stang gikk etter intervjuet ut og sa 

at journalisten ikke hadde dekning for å skrive det som kom på trykk, at han ikke 

snakker om østkant og vestkant, men er opptatt av Oslo som en samlet by. Uavhengig 

av hva som egentlig ble sagt, vakte intervjuet sterk oppsikt hos mange av Oslos 
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beboere. Mitt poeng her er ikke å ta opp igjen denne debatten, men å vise at skillet 

mellom østkant og vestkant er noe som folk i Oslo engasjerer seg i og har mange 

tanker rundt. Det skillet man lager seg mellom en østkant og en vestkant, får stor 

betydning for hvordan mindre steder, øst eller vest i Oslo, oppfattes, og dette vil også 

kunne spille inn på hvor du velger å bosette deg, og på hvordan Vålerenga skapes 

som sted.  

Østerberg peker på at inndelingen av byen i østkant/vestkant, et trekk som for øvrig 

kjennetegner mange europeiske storbyer, gir seg utslag i et sett av motsetninger og 

utelukkelser. ”Betydningen av å oppholde seg på vestkanten er å ikke oppholde seg 

på østkanten, og omvendt” (Østerberg, 1998:81). Forholdet er, ifølge Østerberg, ikke 

helt symmetrisk, ettersom det stort sett har vært slik at ”vestkantmennesker”, de med 

væremåte eller habitus som er typisk for disse strøkene, kjenner at ”de ikke har noe å 

gjøre på østkanten”, samtidig som de har råd til å flytte til området og benytte seg av 

de tilbudene som finnes der. For de som bor på østkanten, er vestkanten et sted ”som 

ikke er for dem”, samtidig som de vanligvis heller ikke har muligheten til å flytte dit 

av økonomiske årsaker. ”Hva enten de vil eller ikke, må de være der, østkanten er 

deres skjebne, som Sartre sier, dvs. det er en godtagelse av det umulige av å bo et 

annet sted” (Østerberg, 1998:82).  

Østerberg eksemplifiserer dette med noen replikker fra romanen Ulvehiet, av Oskar 

Braaten, hvor handlingen utspiller seg i gråbeingårdene ved Sandaker: ”Det var 

lokket til likkista mi som smalt i!” sier hovedpersonen når han hører gårdsporten slå 

igjen, ”jeg kommer aldri ut av Ulvehiet!” (Braaten, 1933, i Østerberg, 1998:132).  

Ettersom steder på østkanten gjennomgår trekk av gentrifisering, oppnår de en ny 

status og forvandles dermed til mer attraktive steder å bo. Steder som Vålerenga, er 

ikke lenger noens skjebne. Å flytte til Vålerenga i dag, krever større økonomisk 

kapital enn tidligere, og de nye innflytterne gjør et valg ved å flytte til et område på 

Oslo indre øst fremfor å flytte til andre steder, for eksempel på vestkanten. Samtidig 

som man, på bakgrunn av levekårsundersøkelser, ser at det eksisterer et skille mellom 

østkant og vestkant, medfører de sosiale og fysiske endringene som har funnet sted de 
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siste årene visse forandringer med hensyn til østkantbegrepet. Fra å være en skjebne 

man ikke kom seg bort i fra, blir steder som Vålerenga i dag noe mange søker til. 

Østkanten blir i denne forstand et symbol på noe man ønsker å identifisere seg med.  

Bourdieu skriver at jo mer egalitært et samfunn er, desto viktigere blir mekanismene 

for sosial differensiering (Bourdieu, 1995). I det kommende avsnittet vil jeg vise 

hvordan flere av mine informanter definerer seg bort fra vestkanten, og hvordan 

gruppers bakgrunn og habitus gir seg utslag i smak, og dermed får konsekvenser for 

valg du tar i forhold til bosted.   

Å bo blant folket - små forhold og godt naboskap 

Per ville ikke bo på vestkanten; ”Frogner er et fint område med fæle folk”. Da Per og 

Ellen flyttet til Vålerenga, gjorde de et bevisst valg. Som ekte Arbeiderpartimann 

ønsket han, ifølge Ellen, ”å bo blant folket”. Et utsagn familien gjerne erter ham litt 

for. På spørsmål fra Ellen, om folket egentlig bor på Vålerenga, svarte Per at de i 

hvert fall ikke bor så veldig langt unna. Dessuten tar de samme buss.  

Mange betrakter Vålerenga som et inkluderende og åpent sted. Et sted der det er lett å 

komme i kontakt med folk og et sted der det fortsatt finnes godt naboskap. Områder 

på vestkanten trekkes gjerne frem som motpoler til østkantens Vålerenga. Flere 

informanter har gitt uttrykk for en forestilling om at folk på vestkanten gjerne er mer 

lukket, og at naboene der ikke bryr seg like mye om å prate over gjerdet.  

Ida er opprinnelig fra Bergen. Hun er en dame i midten av 30-årene, som har bodd i 

Oslo i tretten år. I ti av disse har hun bodd på Vålerenga. Før hun flyttet til Vålerenga 

bodde hun blant annet på Sandaker, nordøst i Oslo, og på Vinderen, en bydel vest i 

Oslo.  

Jeg trives veldig godt på Vålerenga. En av grunnene til at jeg valgte å flytte hit, var 
fordi jeg syntes at området minnet litt om Bergen og Sandviken. Vålerenga er et 
koselig lite sted, hvor folk hilser på hverandre i gatene. Slik var det ikke på Vindern. 
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Hun fortalte at hun hadde lagt merke til visse endringer på Vålerenga i løpet av de 

årene hun har bodd der. Noen av de små butikkene har forsvunnet. Før lå det en i 

Opplandsgata og en liten en i Strømsveien. Ida handlet ofte der, for å støtte opp om 

nærmiljøet og synes det er synd at de er borte. Nå er de blitt erstattet med større 

kjedebutikker, som Kiwi og Rimi. Hun har lagt merke til at mannen som drev den 

lille butikken i Strømsveien i dag jobber på Kiwi, noe hun syns er litt trist å tenke på.  

Ida synes det er veldig sjarmerende med de små trehusene. Hun mener at stedet ville 

blitt veldig annerledes hvis det kun hadde bestått av blokker.  

På Vålerenga er det litt mindre forhold. Stedet har en historie ved seg. En gammel 
dame som bor i nærheten av meg, fortalte en gang om hvordan de tidligere hadde 
hatt hester i bakgården. Sånt gjør noe med stedet.   

I dag heier Ida på VIF. Hun fortalte hvordan det kom snikende etter hvert som hun 

hadde bodd der en stund, og hvordan hun liksom bare ble trukket inn i det. Men 

egentlig burde hun nok kanskje ha heiet på Brann. 

Per og Ellen er blitt godt kjent med flere av naboene sine. Begge mente at det er mye 

godt naboskap på Vålerenga. 

Det er mange som tar initiativ til å samles, også er det mye prating over gjerdet. Det 
er dessuten ganske vanlig å gå på besøk til hverandre. Ikke noe formelt, men det 
hender for eksempel at man ringer en nabo hvis man en dag har litt mye middag og 
inviterer over. 

Ellen fortalte at naboene i gata deres pleide å samles på Smia for å spise middag 

innimellom. Etterpå dro de gjerne hjem til en av dem og spiste dessert der. På denne 

måten slapp noen å stå for middagslaging til mange mennesker.  

Ellen fortalte meg at Torbjørn, mannen de kjøpte huset på Vålerenga av, flyttet til et 

større hus på Ullern på vestkant i Oslo. Per og Ellen hadde fortsatt kontakt med 

Torbjørn, og overgangen fra Vålerenga til Ullern ble visstnok vanskeligere enn 

forventet: ”Torbjørn fant seg ikke til rette der på samme måte som på Vålerenga.  

Det var mye vanskeligere å komme i kontakt med naboene. Han har fortalt at han 

ønsker å flytte tilbake til Vålerenga en dag, og de planlegger å kjøpe noe nytt på 

Vålerenga.” 
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Odd, en eldre mann jeg ble kjent med på dagsenteret, har bodd på Vålerenga de siste 

20-25 årene. Han er opprinnelig fra Trøndelag, og før han flyttet til Vålerenga bodde 

han i Trondheim. Odd dro ofte på Jordal Bistro eller Vålerenga Vertshus. Som så 

mange andre i området, er han interessert i fotball. Han kjente ikke naboene sine så 

godt, men på puben var det alltids noen å snakke med. Trengte du en håndverker eller 

noe liknende, var det bare å si i fra, så ordnet en av gutta det med en telefon. Det var 

imidlertid ikke bare snille gutter som hang der. Ifølge Odd, var det mye rart, folk som 

drev med stoff og liknende. Odd hadde leilighet i Sverige gate, mot skolen. Han 

hadde en venn som bodde i et hus nedenfor. Fra sin egen balkong kunne han se ned 

på et stort fint tre i vennens hage. Han satt ofte der, under treet i bakgården til 

kompisen, de hadde en fin uteplass. Vennen hadde en gammel mor som pleide å sitte 

der i en kurvstol. Da Odd skulle selge leiligheten sin kom det masse folk på 

visningen, mange flere enn det han hadde forventet å se. Han fortalte stolt at en 

arkitekt, som hadde vært på visningen, mente at både leiligheten og stedet hadde sjel, 

noe han godt kunne si seg enig i. 

En torsdag på dagsenteret, mens de andre bakte kaker, satt Odd og jeg og pratet. Odd 

fortalte meg at han føler seg som Vål’enggutt, til tross for at han flyttet dit i godt 

voksen alder. De årene han har bodd her, har han blitt kjent med flere som har vært 

født og oppvokst på Vålerenga. Det var mange historier, blant annet om salg av kull i 

bakgårdene. Det hendte at folk som tidligere hadde bodd på Vålerenga, ringte Odd 

etter at de hadde flyttet og spurte om hvordan det sto til i området. Om det fortsatt var 

liv i Gubbelaget20. Stedet hadde vært av stor betydning for dem og var noe de savnet. 

Odd trakk frem en episode som hadde funnet sted for mange år siden. Han hadde 

ramlet på vei hjem fra puben og slått hodet. Noen karer fra puben hadde båret ham 

hjem og ringt etter lege. Da han var frisk igjen og tilbake på vertshuset, følte han det 

som om han ble mottatt som en av gutta.  

                                              

20 Gubbelaget er en gjeng gamle Vålerenga-patrioter som møtes en gang i måneden i Vålerenga kirke 
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Ved siden av faktorer som små forhold og samhold, begrunnet Odd, som flere av 

mine informanter, den følelsen av tilhørighet han kjente på Vålerenga med stedets 

arkitektur, som jeg har vært inne på tidligere. Han sa at den minnet om hjembyen 

hans og om husene på Bakklandet. Bakklandet er en bydel i Trondheim, med en 

historie som likner mye på Vålerengas. Også her har du et gammelt industriområde 

med trehusbebyggelse, som lenge var truet av trafikk og sanering, og som i dag har 

gjennomgått en veldig oppgradering og fått en fornyet status. ”De gamle trehusene 

gjør noe med stedet, gir det sjel.” Odd la til at han trodde det bodde mye 

kontaktsøkende folk i området. ”Kanskje er det slik fordi det bor en del innflyttere 

her?”  Også han, definerte seg bort fra vestkanten. Han gav uttrykk for at han trodde 

at folk på Vålerenga har en større kontaktflate enn det mange på Vestkanten har. ”På 

Vålerenga er det enkelt å komme i prat med folk, man kommer nok ikke like enkelt i 

kontakt med folk på vestkanten”.  

Habitus – grunnlaget for smak og livsstil 

Dagens Vålerenga kan beskrives som en blanding av litt nytt og litt gammelt. Du har 

fortsatt en del eldre beboere som er født og oppvokst her, samtidig som det i løpet av 

de siste årene har kommet mange nye innflyttere til. Du finner gammel bebyggelse, 

side om side med nyere konstruksjoner, og du har serveringssteder som gjenspeiler 

både det gamle og det nye Vålerenga. 

Som jeg beskrev i kapittel 2, vokste bydelen frem mye som et resultat av innflyttere 

fra Østlandsområdet. En del av de som kom flyttende på den tiden har blitt boende og 

utgjør i dag de ”ekte” Vålerengabeboerne. Det er fortsatt barn som vokser opp på 

Vålerenga som har besteforeldre i samme hus, som kom flyttende fra dalstrøkene for 

mange år siden. Til tross for at andelen ikke-vestlige innvandrere er stor i bydel 

Gamle Oslo, er den synkende på Vålerenga. I dag er flertallet av innflytterne av 

etnisk norsk bakgrunn. Som flere av lærerne påpekte er det færre barn med 

innvandrerbakgrunn som begynner på Vålerenga skole i dag, enn for bare noen år 

siden: 
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Det er færre barn med fremmedspråklig bakgrunn som begynner på Vålerenga skole 
i dag, sammenliknet med for ti år siden. Det har også skjedd endringer i forhold til 
hvilke krav og forventninger som stilles til skolen. Det er i dag mange svært 
ressurssterke foreldre på Vålerenga, og foreldrenes deltakelse i barnas skolehverdag 
er større enn det den tidligere har vært. (Lærer på Vålerenga skole)  

Høye priser er med på å signalisere at det er et attraktivt sted å bo, og prisnivået er 

med på å styre hvem som har muligheten til å flytte dit. Dette får også betydning for 

de nye innflytternes klassebakgrunn eller habitus. 

Habitusbegrepet har vært brukt på ulik måte av ulike teoretikere. I sitt essay om 

”Techniques of the body”, bruker Mauss habitusbegrepet til å referere til habituelle 

måter å bevege seg på. Disse vil variere avhengig av individene som utfører dem, og 

de vil variere fra samfunn til samfunn, etter utdannelse, egenskaper, mote og prestisje 

(Mauss, 1973). Mauss relaterer disse kroppsteknikkene til livsstil og manerer, de 

internaliseres, men de kan også utnyttes (Wilken, 2008:36).  

Bourdieus habitusbegrep kan, ifølge Lisanne Wilken, fortolkes som et kulturbegrep, 

som understreker de dynamiske relasjonene mellom individet og det sosiale. 

Habitusbegrepet refererer både til individers mentale disposisjoner, til erfaringenes 

kroppslige forankring og til individenes sosiale forankring (ibid.).  

Som Giddens skriver, utgjør valg og livsstil viktige elementer i det moderne 

menneskes hverdag. Livsstil kan forstås som et sett av handlinger eller valg som er 

basert på en smakskode. Habitus er, ifølge Bourdieu, et forenende og genererende 

prinsipp som legger grunnlaget for en klasses smak og livsstil. Bourdieu hevder i 

Distinksjonen (1979/95), at sosiale grupper i et samfunn som det franske manifesterer 

seg gjennom forbruk, og han viser hvordan enkeltindividenes estetiske preferanser 

bestemmes gjennom klassetilhørighet og sosial plassering. De valgene du tar i 

hverdagen reflekterer, ifølge Bourdieu, din habitus eller posisjon i det sosiale rom. 

Han skriver at habitus blant annet uttrykkes gjennom en enhetlig livsstil; dersom man 

liker noe på ett område vil man også like noe på et annet.  
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Habitusformene innebærer også ulike klassifikasjonsskjemaer, ulike prinsipper for 
klassifiseringer, ulike prinsipper for anskuelse og for inndelinger, og ulik smak. De 
skaper forskjeller mellom det som er bra og det som er dårlig, mellom det gode og 
det onde, mellom det fornemme og det vulgære osv. – men vurderingene er ikke de 
samme. Slik har det seg at en væremåte eller gjenstand kan bedømmes på ulike 
måter – som fornem av en, som pretensiøs eller prangende av en annen, som vulgær 
av en tredje. (Bourdieu, 1995:37)  

Din habitus legger grunnlaget for din smak, og gjør at du liker det du liker. Smak 

fungerer videre som et middel for distinksjon. Hva som er god, eller legitim, smak 

defineres av de dominerende klassene. Slik fungerer smak som et klassifiserende 

prinsipp, som kan si mye om din posisjon i det Bourdieu kaller for det sosiale rom, 

også betegnet som ”et rom av forskjeller” (ibid.:42).  

Modellen over det sosiale rom kan, ifølge Wilken, sies å representere et system av 

objektive relasjoner, mellom forskjellige mulige kombinasjoner av relevante 

maktforhold og ressurser. Nærhet i det sosiale rommet, antyder nærhet i egenskaper, 

disposisjoner og smak, noe som kan få betydning for hvorfor en gruppe som befinner 

seg langt nede i det sosiale rommet vil like noe annet enn en gruppe som befinner seg 

høyt oppe i det sosiale rommet (Bourdieu, 1995:40). Modellen gjør det mulig å skille 

ut teoretiske klasser, basert på hvordan sosiale grupper kan plasseres i det sosiale 

rom, på bakgrunn av den mengden og sammensetningen av kapital som de besitter 

(Wilken, 2008:54-55). Valg av boligområde, vil kunne knyttes til de ulike 

kapitaldimensjonene, noe jeg skal se nærmere på om litt. En klasse kan defineres som 

et sett av individer med omtrent samme posisjon innenfor det sosiale rommet. Til 

enhver klasse av sosiale posisjoner, finnes det en type habitus, eller en type smak 

(Bourdieu, 1995:36). Ifølge Bourdieu, er det smakspreferanser som forener folk fra 

samme miljø og atskiller dem fra andre (Wilken, 2008:57). 

Et sted vil reflektere kvalitetene til dets okkupanter eller beboere. Som Casey skriver, 

”steder er ikke bare, de skjer” (Casey, 1996:27). Endringer i 

beboersammensetningen vil ha konsekvenser for hvilket sted som skapes og for 

hvordan det fremstår og oppfattes, både av beboere og andre. Sæter peker på at bydel 

Gamle Oslo har fått en tydeligere helhetlig profil, rettet mot grupper med høy 

økonomisk og kulturell kapital, samtidig som man ser en liten nedgang i andelen av 
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beboere med bakgrunn fra Asia og Afrika (Sæter, 2005). Beboere på Vålerenga har i 

dag ulik bakgrunn og kapitalsammensetning. Gentrifisering vil imidlertid prege 

stedet, gjennom en estetisk transformasjonsprosess, noe som vil kunne trekke til seg 

nye grupper av beboere.  

Kapitalbegrepet 

Jeg vil nå se litt nærmere på Bourdieus kapitalbegrep, før jeg tar for meg en situasjon 

fra mitt feltarbeid som kanskje kan illustrere habitus og smak hos to (typiske?) 

Vålerengabeboere. 

I artikkelen ”Kapitalens former” forklarer Bourdieu kapital på følgende måte:   

Kapital er akkumulert arbeid (i dets materialiserte form eller dets ”inkorporerte”, 
kroppsliggjorte form) som når den tilegnes på en privat, det vil si eksklusiv, basis av 
aktører eller grupper av aktører, gjør det mulig for dem å tilegne seg sosial energi i 
form av tingliggjort eller levende arbeid.. (Bourdieu, 2006:5)  

Kapital er ikke noe naturgitt fenomen, men noe grunnleggende sosialt, relasjonelt og 

historisk. Ifølge Bugge, er kapital tilegnede ressurser, ”det oppsamlede resultat av 

individuelle aktørers arbeid over tid”. Dette innebærer imidlertid ikke at en persons 

kapitalmengde utelukkende er et resultat av individuelt arbeid, ettersom kapital kan 

overføres, direkte eller indirekte, mellom sosiale aktører (Bugge, 2002:227). Kapital 

kan, ifølge Bourdieu, presentere seg i tre ulike forkledninger: som økonomisk kapital, 

som kulturell kapital og som sosial kapital. Økonomisk kapital, er kapital som er 

umiddelbar og direkte konvertibel til penger og som institusjonaliseres i form av 

eiendomsrettigheter. Økonomisk kapital er, ifølge Bourdieu, roten til alle de andre 

formene for kapital. Han omtaler de andre kapitalformene som  

omformede, forkledde former for økonomisk kapital som produserer sine mest 
spesifikke virkninger i den grad de skjuler (ikke minst for sine innehavere) det faktum 
at økonomisk kapital er roten deres, med andre ord – men bare i siste instans – er 
roten til deres virkninger. (Bourdieu, 2006:22)  
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Bourdieu sammenlikner prinsippet som gjelder for bevaring av kapital, med 

prinsippet om bevaring av energi, og han forklarer slik, at profitt på ett område er 

betalt med kostnader på et annet (ibid.:23).  

Kulturell kapital er konvertibel til økonomisk kapital under bestemte betingelser og 

kan institusjonaliseres gjennom utdanningssystemet. Denne kapitalformen er, i dens 

grunnleggende tilstand, noe som er knyttet til kroppen og habitus, og den forutsetter 

kroppsliggjøring. Det å tilegne seg kulturell kapital tar tid og er noe individet selv må 

bruke tid på. Kulturell kapital er ikke direkte overførbar, slik tilfellet er med 

økonomisk kapital (ibid.:10). Det er en kapitalform som heller ikke kan akkumuleres 

utover det et enkeltindivid kan tilegne seg i løpet av et liv.  

Den legitime tilegnelsen av kultur, skjer, ifølge Bourdieu, gjennom sosialisering og 

en umerkelig tilvenning innen familien. Kulturell kapital er altså noe som kan 

tilegnes helt ubevisst. Ettersom denne formen for kapital er del av en persons habitus, 

vil overføringen av kulturell kapital gjennom arv alltid være tungt tildekket eller 

skjult. Disse tilslørte overføringsbetingelsene gjør at kulturell kapital alltid vil 

fungere som symbolsk kapital (Bourdieu, 2006:11), en kapitalform jeg vil komme 

tilbake til om litt. Forbindelsen mellom økonomisk og kulturell kapital, oppstår, 

ifølge Bourdieu, gjennom ”medieringen av den tiden som trengs for tilegnelse”. Han 

mener at forskjeller i familiers kulturelle kapital oppstår avhengig av når man starter 

overføringen av kapital. Jo mer fritid en familie har, dess mer tid vil de ha til 

overføring og tilegnelse av kulturell kapital. Bourdieu hevder at jo tidligere man 

starter denne overføringen av kulturell kapital, desto mer kulturell kapital kan man 

rekke å tilegne seg (ibid.:13).  

Sosial kapital består av sosiale forpliktelser eller forbindelser og nettverk, som er 

konvertible, under bestemte betingelser, til økonomisk kapital, og som blant annet 

kan institusjonaliseres i form av ærestitler (ibid.:8). Volumet av en persons sosiale 

kapital avhenger av størrelsen på det nettverket av forbindelser han effektivt kan 

mobilisere, og det volumet av kapital (økonomisk, kulturell, symbolsk) han selv 

besitter gjennom hver av dem han er knyttet til (ibid.:17). Nettverk av relasjoner er et 
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produkt av individuelle eller kollektive investeringsstrategier, som, bevisst eller 

ubevisst, er rettet mot å etablere eller reprodusere sosiale relasjoner som er direkte 

anvendbare på kort eller lang sikt (ibid.:18).  

Bourdieu definerer også symbolsk kapital, en kapitalform som skiller seg fra de andre 

formene. Den symbolske kapitalen er, ifølge Bugge, ikke egentlig noen egen form for 

kapital, men en måte som andre kapital- eller maktformer fremtrer og blir oppfattet på 

under bestemte betingelser. Den oppleves eller erkjennes ikke som kapital, og 

oppfattes i kraft av dette som legitim (Bugge, 2002:225).  

Jan og Marit 

En dag i mars var jeg hjemme hos Jan og Marit. Vi satt ved spisebordet deres, inne på 

et ryddig og moderne kjøkken med utgang til en romslig terrasse i bakgården. Marit 

skisserte opp for meg på en papirlapp hvem som bodde i nabolaget.  

Det er både variasjon og likhet på Vålerenga i dag. Det bor mange forskjellige typer 
mennesker her, men de har mye til felles i form av blant annet interesser. Kanskje 
også i form av verdier? Økonomi? Dette er kanskje med på å skape en slags 
fellesskapsfølelse på stedet, et samhold.  

Marit spekulerer i hva den fellesskapsfølelsen hun kjenner på Vålerenga bunner i. 

Som jeg var inne på tidligere, kan smakspreferanser forene folk fra samme miljø og 

atskille dem fra andre. Steder vil fremstå forskjellig for forskjellige mennesker, og 

kanskje er det en bestemt type mennesker som i dag ønsker å flytte til Vålerenga. 

Likheter i habitus og kapitalsammensetning vil påvirke graden av identifikasjon med 

et sted, og dermed være med på å spille inn på valg av bosted. Det å flytte til 

Vålerenga i dag, krever et visst minimum av økonomisk kapital. Det at man velger å 

flytte til østkantens Vålerenga, fremfor for eksempel et sted på vestkanten, kan 

forklares gjennom begreper som habitus og smak.  

Jan og Marit fortalte meg om en som var nyinnflyttet i gata deres. Mannen skiller seg 

litt ut, og som en spøk har Jan og Marit gitt ham kallenavnet Sopranos, etter tv-serien. 
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Han kjører rundt i en ny, dyr bil og eier visst flere biler av samme type. Det er også 

litt usikkert hva han jobber med.  

Mine informanter har alle fremstilt Vålerenga som inkluderende sted. Det bor ulike 

typer mennesker der og toleransegrensen virker relativt høy. Det betyr imidlertid ikke 

at man ikke kan skille seg ut. Gjennom samtalen min med Jan og Marit, ble det fort 

klart at Sopranos ikke fulgte det de så som gatas koder. Å flagre for mye med penger 

og materialitet, er ikke et uttrykk for god smak i deres gate. Jan gav uttrykk for at det 

ikke var fine, nye biler som gav status i området, men heller andre ting. Det å bruke 

mye penger på å oppgradere de gamle husene på en ”smakfull” måte, omtales for 

eksempel i langt mer positive ordelag enn det å bruke penger på nye biler, og det er 

også mer vanlig i området. En annen mann i nabolaget interesserte seg også for, og 

eide, flere biler. Dette var imidlertid gamle biler, noe Jan tolket annerledes og syntes 

å betrakte som ”bedre”.   

Jan og Marit fremstår for meg som et sprekt og sosialt par. Begge har de jobber 

innenfor offentlig administrasjon, som de gir inntrykk av at de trives i. De trener, 

spiser sunt, benytter seg av kulturtilbud i sentrum og stemmer, som flertallet av 

Vålerengabeboerne gjør, til venstre på partiskalaen.21 Som representanter for de nye 

Vålerengabeboerne, fremstår de som et par med relativt høy kapital samlet sett, med 

tyngde på kulturell kapital.  

Mennesker skaper sted. Grupper med ulik smak, klassetilhørighet og habitus vil 

tiltrekkes ulike steder. Gjennom å velge å flytte til et sted, og å delta i hverdagslivet 

der, vil man være med på å gi stedet form og innhold. På denne måten kan 

beboersammensetning og endringer i denne gjennom gentrifiseringsprosesser og 

annet, bidra til å endre måten et sted fremstår og betraktes av beboere og andre.  

                                              

21 Hvis man ser på valgresultater fra grunnkretsen Vålerenga for de siste valgene ser man at det fortsatt kan regnes som en 
rød bydel, til tross for en økning i inntekt hos beboerne. Ved kommunevalget i 2007 fikk DnA 33,4 % av stemmene, SV 
fikk 16,6 %, RV 13,1 %, H 10,3 %, FrP 10,3 %, V 8,6 %, KrF 1,3 %, SP 0,6 % og Andre partier 2,6 % (Stemmested 
Vålerenga skole). Ved Stortingsvalget i 2005 ble stemmene avgitt ved samme stemmested fordelt på denne måten: DnA 34 
%, SV 22,2 %, FrP 14,2 %, H 11 %, RV 7,3 %, V 6,7 %, KrF 2,5 %, SP 1,3 % og Andre partier 0,8 % (Statistisk 
sentralbyrå, 2007:2). 
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Middelklassens Vålerenga – en videreføring av 
arbeiderklasseånd  

”Rødvinsklassen” og deres etterfølgere har tatt over for arbeiderklassen i å konstruere 

og vedlikeholde stedet Vålerenga, og den dertil knyttede Vålerengaidentiteten. Til 

tross for at den typiske Vålerengabeboern av i dag har en annen bakgrunn og habitus 

enn det den typiske arbeiderklassebeboern på Vålerenga hadde, tolker jeg det som at 

stedet fremdeles bærer i seg noe av arbeiderklassens ånd. Samtidig som det å flytte til 

Vålerenga i dag, av mange vil oppfattes som et uttrykk for god smak på grunn av 

områdets økte status, representerer stedet gjennom sin historie og sine institusjoner 

noe ”folkelige” i gammel østkanttradisjon. Landskapet bærer i seg historie og mange 

av beboerne, også de nye, går bevisst inn for å opprettholde båndene til fortiden, 

kanskje spesielt båndene til en noe romantisert arbeiderkultur hvor samholdet sto 

sterkt.  

Anthony P. Cohen retter fokus mot de symbolske dimensjonene ved fellesskap 

(community) og ser på hvordan fellesskap blir formet innenfra; ”People construct 

community symbolically, making it a resource and repository of meaning, and a 

referent of their identity” (Cohen, 1985:118). Han peker på at begrepet fellesskap 

uttrykker noe relasjonelt og at det impliserer både likhet og ulikhet. Samtidig som 

man som en gruppe har noe til felles, er dette man har til felles med på å skille 

fellesskapet fra andre grupper, som på en eller annen måte fremstår som annerledes. 

Grensene bidrar til å kapsle inn fellesskapets identitet, som blir gjort relevant 

gjennom sosial interaksjon. Cohen refererer til Fredrik Barth (1969) og hans tanker 

om dynamiske grenser og identiteter og skriver:”Boundaries are marked because 

communities interact in some way or other with entities from which they are, or 

which to be, distinguished” (ibid.:12). Måten grensene markeres på, vil variere 

avhengig av det aktuelle fellesskapet, og symbolske fellesskapsgrenser vil også kunne 

oppfattes forskjellig av ulike medlemmer av fellesskapet.  

Symboler defineres, ifølge Cohen, ofte som ”things ’standing for’ other things” 

(ibid.:18). De representerer imidlertid ikke dette ”andre” utvetydig. Meningen som 
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tillegges symbolet vil variere individuelt, og symboler kan manipuleres for å bevare 

et fellesskaps grenser. Det at symboler er upresise, er det som, ifølge Cohen, gjør dem 

så effektive ved at de åpner for en kombinasjon av individualitet og fellesskap, 

ettersom man kan tillegge dem egne tolkninger innenfor en videre, felles 

forståelsesramme (Cohen, 1985:21). Victor Turner har også diskutert symbolenes 

flertydighet eller multivokalitet. Han peker på at et symbol skiller seg fra et tegn 

gjennom dets mangfold av mulige meninger, og gjennom at det i symboler vil 

eksistere en metaforisk eller metonymisk relasjon mellom et symbols utvendige form 

(”the signifier”) og dets betydning (”the signified”) (Turner, 1975:150-151). 

Symboler vil kunne trigge refleksjon, handling og følelser, og de vil kunne spille en 

viktig rolle i forbindelse med skapelse av sted og stedsidentitet.   

I forrige kapittel, så jeg på hvordan Vålerenga gjerne assosieres med en urban 

landsby på Oslos østkant. Også i dette kapittelet har jeg forsøkt å vise hvordan mange 

forbinder Vålerenga med et samfunn i retning av det Tönnies betegnet som 

gemeinschaft, som et nærmiljø med små forhold og godt naboskap. Ideene om 

landsbyen og samholdet, fungerer etter min mening som viktige verbale symboler i 

skapelsen av sted og fellesskap på Vålerenga. De representerer et bånd med fortiden, 

samtidig som de er med på å skape grenser.  

Større økonomisk kapital hos de nye innflytterne på Vålerenga, bidrar til å skape en 

avstand til arbeiderklassens Vålerenga. Den sosiale avstanden til arbeiderklassen kan 

minkes gjennom aktiv oppsøking og videreføring av et fellesskap og samhold, trekk 

som i dag gjerne forbindes med en noe idealisert arbeiderklassekultur. Eldre 

informanter som Anna og Geir, nevnt i kapittel 2, la stor vekt på samholdet som en 

viktig side ved Vålerengasamfunnet. De mente at dette samholdet sto sterkere før enn 

nå. Yngre, mer nyinnflyttede informanter gav imidlertid uttrykk for at samholdet 

fortsatt var et viktig aspekt ved Vålerengasamfunnet, og at det sto sterkt i dag som 

tidligere. Under mitt feltarbeid fikk jeg inntrykk av at mange av de nye beboerne på 

Vålerenga, i dag går aktivt inn for å ta del i, og opprettholde, et samhold knyttet til 

stedet, et samhold av den typen som eldre beboere beskriver fra tiden da Vålerenga 
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fortsatt var et strøk for arbeiderklassen. Aktivt engasjement i nærmiljøet, gjennom 

idrettsforening, historielag og velforening, eller gjennom deltakelse på arrangementer 

i kirken, på dugnader, på vandringer, på sommerfest eller julegranstenning, kan bidra 

til dempe de umiddelbare forskjellene mellom arbeiderklassens og middelklassens 

Vålerenga, og mellom beboere med ulik klassebakgrunn og habitus. Symboler som 

landsby og samhold, vil på denne måten kunne fungere som brobyggere og være med 

på å opprettholde og skape en kontinuitet knyttet til stedet. På denne måten fremstår 

Vålerenga som et integrert lokalsamfunn, kanskje mer enn andre? 

Samtidig som symboler kan virke samlende, kan de, som Cohen skriver, også være 

med på å skape og opprettholde grenser. Som jeg var inne på tidligere i dette 

kapittelet, har flere av mine informanter hatt en tendens til å definere seg bort fra 

vestkanten, noe som er med på å bekrefte tradisjonelle grenser mellom øst og vest i 

Oslo. Disse grensene bekreftes og vedlikeholdes også gjennom hovedstadens to 

rivaliserende fotballklubber, VIF og FC Lyn Oslo. Begge klubbene gir utad uttrykk 

for at de ønsker å være et lag for hele Oslo, men supporterklubbene spiller allikevel 

bevisst på tilknytningen til henholdsvis Oslo øst og Oslo vest. Mens Klanen, som 

tidligere nevnt, synger om ”Øl og vold og skamslåtte bønder”, repliserer Lyn med 

”Sex og vin - Masse, masse penger”. VIF-supportere fremstiller Lyn som et lag for 

rike ”pappagutter”, mens Lyn-supportere omtaler VIF og deres tilhengere som lavt 

utdannede og rølpete. Det spilles bevisst på gamle klassemotsetninger mellom 

østkanten og vestkanten, og gjennom idrettslaget kan Vålerenga i seg selv tolkes som 

et symbol på Oslo øst.  

Grensenes sosiale relevans kan vedvare, selv om elementene som utgjør prinsippene 

for grenseoppgangen endres over tid. Ettersom det blir dyrere å bo også i visse 

områder på østkanten, blir andre aspekter enn økonomi og geografi stående som 

viktige i definering av en østkant og en vestkant. Kanskje kan symboler som samhold 

fungere som en ny markør for grenser? Mine informanter fremstilte østkanten som en 

del av byen der man setter nærmiljøet høyt, et sted der folk ikke er redde for å ta i et 

tak. Naboskapet står sentralt som symbolskapende og fellesskapsorienterende faktor. 
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På østkanten bryr man seg fortsatt om naboene sine, og man setter av tid til å prate 

over gjerdet. Vestkanten ble fremstilt som en motsetning til østkanten, en ”kaldere” 

del av byen, hvor folk heller velger å bry seg om seg og sitt, mer i retning av den 

samfunnsformen Tönnies betegnet som Gesellschaft.  

Begrepet østkant, kan i seg selv tolkes som et symbol, som både uttrykker og skaper 

en kontinuitet med en arbeiderklassefortid, og som bidrar til å forbinde nye 

Vålerengabeboere med eldre beboere og med stedets historie. Som jeg var inne på i 

forrige kapittel, kan bygda med dens sosiale nærhet og grunnleggende idé om likhet 

betraktes som en viktig del av nasjonen og nasjonalismen i Norge (jf. Sørhaug, 1984). 

Østkanten, og områder som Vålerenga, blir i dag gjerne forbundet med nære, og 

jordnære, relasjoner, samhold, og likhet, verdier som passer godt inn i en slik nordisk 

egalitetstankegang. Ser man på det slik, blir en idealisering av arbeiderklassen, som i 

større grad enn den urbane middelklassen representerer disse aspektene, gjort 

meningsfull. Som jeg har vist i dette kapittelet, definerer mange av mine informanter 

seg bort fra Oslo vest. Mens det å fremheve samhold som et trekk forbundet med en 

symbolsk østkant vil virke samlende på ”østkantfolket”, vil en slik tanke bidra til å 

virke splittende med hensyn til vestkanten og ”vestkantfolket”.  

En liten oppsummering 

Kapitalismen tingliggjør og danner slik grunnlag for forbruksprosesser. 

Tingliggjøring påvirker på alle måter selvets prosjekt og skapelsen av livsstil. 

Individualismen blir utvidet til forbrukssfæren, og den markedsstyrte individuelle 

valgfriheten blir en altomfattende ramme for individets selvutfoldelse (Giddens, 

1996:229). Dette påvirker også valg av bosted. Folk tar valg, bevisst og ubevisst, som 

en del av identitetsskaping i det moderne samfunn. Som Bourdieu skriver, styres 

imidlertid de valgene man tar i stor grad av mentale disposisjoner, erfaringenes 

kroppslige forankring og individenes sosiale forankring. Din habitus vil være med på 

å styre din smak og de valgene du tar, med hensyn til hvor du ønsker å bo og hvilket 

bosted du identifiserer deg med. Din bolig og ditt bosted, kan slik tolkes som et 
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uttrykk for smak og kan være med på å formidle noe om den personen man ønsker å 

være. Ettersom et sted vil reflektere dets beboeres kvaliteter, vil endringer i et steds 

beboersammensetning videre få konsekvenser for konstruksjon av sted og 

stedsidentitet. 

Til tross for endringer i Oslos bybilde, er skillet mellom østkant og vestkant 

fremdeles av betydning, og det kan være med på å spille inn ved valg av bosted. 

Mange ønsker i dag å bo på Vålerenga. Stedet har, som en følge av 

gentrifiseringsprosesser, oppnådd en annen status enn det hadde på 1970- og 1980-

tallet, da det av mange ble betraktet som et sted i forfall. Områdets beliggenhet og 

dets bånd til en romantisert arbeiderfortid virker tiltrekkende på mange. Det er noe 

man kan, og ønsker, å identifisere seg med.  

Selv etter å ha gjennomgått endringer, både av materiell og sosial art, har Vålerenga 

beholdt sin identitet som ”ekte” og ”sjelfullt” sted, godt plantet i Oslos østkant. 

Skillet mellom en østkant og en vestkant i Oslo er ikke bare geografisk og 

økonomisk, men også meningsbærende og identitetsskapende. Landsbyen og 

samholdet fungerer, etter min mening, som viktige symboler i skapelsen av sted på 

Vålerenga, gjennom at de representerer et bånd med fortiden, samtidig som de er med 

på å skape grenser til en forestilt vestkant. Vålerenga fungerer, gjennom den lokale 

idrettsforeningen, som et symbol på Oslo øst. Østkanten kan og i seg selv tolkes som 

et symbol, som både uttrykker og skaper en kontinuitet med en arbeiderklassefortid, 

og som bidrar til å forbinde nyinnflyttede Vålerengabeboere med eldre beboere og 

med stedets historie.  

I dette og tidligere kapitler, har jeg tatt for meg hvordan Vålerenga skapes som sted 

gjennom historie, gentrifisering, samhandling og symbolikk. I neste kapittel vil jeg se 

nærmere på hvordan Vålerengaidentitet skapes og vedlikeholdes, gjennom 

sosialisering og kommersiell identitetskonstruksjon. 
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5. Identitetskonstruksjon på Vålerenga 

Det var en vårdag tidlig i mai. På Vålerenga skole nærmet dagen seg slutten og i et 

klasserom i nybygget satt rundt 20 elever og vred seg på stolene sine. I siste time var 

det forberedelser til skolens årlige 16.mai-tog, beskrevet i et tidligere kapittel. Den 

kvinnelige læreren fortalte, med stor innlevelse og engasjement, om hvordan det var 

en lang tradisjon å feire ”lille 17.mai” på Vålerenga. Alle barna fikk beskjed om å ta 

med seg et norsk flagg på skolen til toget, alternativt kunne man ta med et flagg fra 

hjemlandet sitt. En jente rakk ivrig opp en hånd, og spurte: ”Kan vi ha med sånne 

store Vål’enga-flagg?” Læreren måtte le litt og svarte med et smil at det kunne de 

ikke, for Vålerenga var jo ikke noe land.  

Peter Berger og Thomas Luckmanns setter seg, i boken Den samfunnsskapte 

virkelighet22, som prosjekt å forstå hverdagskunnskap. Gjennom å se nærmere på den 

fortløpende dialektiske prosessen, sammensatt av eksternalisering, objektivering og 

internalisering, tar de for seg hvordan mennesket både skaper og blir skapt av 

samfunnet. Berger og Luckmann definerer hverdagsvirkeligheten som vår viktigste 

virkelighet. Den oppfattes som en ordnet virkelighet, som allerede er objektivert og 

som tas for gitt. Den er organisert rundt kroppens ”her” og tilstedeværelsens ”nå” 

(Berger og Luckmann, 2006:43). Berger og Luckmann er, som flere av teoretikerne 

jeg tidligere har referert til i denne oppgaven, inspirert av fenomenologien og dens 

deskriptive metode. Som jeg skrev i kapittel 3, innebærer et fenomenologisk 

perspektiv en tanke om at kroppen vår og sansene våre er med på å prege erfaringer 

om verden rundt oss, og at verden rundt oss blir til gjennom livsaktivitet og 

”dwelling”. Som Pål Veiden skriver i sin introduksjon til den norske utgaven av 

boken, er Berger og Luckmanns argumenter i tråd med en fenomenologisk 

tankegang. Gjennom deres prosjekt om å forstå hverdagskunnskap, viser de hvordan 

                                              

22 Først utgitt i 1966 under originaltittelen The Social Construction of reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge.   
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vi konstituerer verden gjennom vår bevissthet og hvordan den samfunnsskapte 

virkeligheten er i stadig forandring (Berger og Luckmann, 2006). 

Hverdagsvirkelighet er situert. Den lille episoden fra klasserommet illustrerer den 

tilhørigheten mange beboere på Vålerenga føler i forhold til lokalmiljøet sitt. Jenta i 

klasserommet refererte til et av de store VIF-flaggene, som du ser mange av på 

Vålerenga når den lokale fotballklubben spiller kamp. For de fleste av oss utspiller 

store deler av hverdagen seg i et nærmiljø, et sted man i større eller mindre grad 

velger å identifisere seg med. Som jeg har vist i tidligere kapitler, er lokalidentiteten 

sterkt tilstedeværende på Vålerenga. I dette kapittelet vil jeg se nærmere på hvordan 

Vålerengaidentitet skapes og vedlikeholdes. Barn som vokser opp på Vålerenga 

stifter tidlig kjennskap til områdets historie, og gjennom symboler og praksis 

etableres det en tilhørighet til nærmiljøet. Jeg vil ta utgangspunkt i barnehage og 

skole, og se på hvordan Vålerengaidentitet kan formes og videreføres, for så å se 

nærmere på den kommersielle konstruksjonen av Vålerenga og betydningen denne 

kan ha for Vålerengaidentitet.  

Sosialisering 

Ingen blir født som Vålerengabeboer. Vålerengabeboere skapes. Mennesket har et 

medfødt anlegg for sosialisering, og blir gjennom denne prosessen et medlem av 

samfunnet. Berger og Luckmann definerer sosialisering som ”en omfattende og 

konsekvent innsettelse av et individ i samfunnets objektive verden, eller en del av 

den” (Berger og Luckmann, 2006:135-136). De skiller mellom primærsosialisering 

og sekundærsosialisering. Primærsosialiseringen er den første sosialiseringen et 

individ gjennomgår i barndommen. Det er denne som gjør et barn til 

samfunnsmedlem. Berger og Luckmann kaller de som har ansvaret for er barns 

sosialisering for de signifikante andre. Under primærsosialiseringen, påtar et barn seg 

de signifikante andres roller og holdninger, de internaliserer dem og gjør dem til sine 

egne. Slik blir barnet i stand til å identifisere et selv og til å skaffe seg en subjektivt 

sammenhengende og troverdig identitet. Sekundærsosialiseringen er alle 
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etterfølgende prosesser som innsetter et allerede sosialisert individ i nye sektorer i 

samfunnets objektive verden (Berger og Luckmann, 2006:136). I 

sekundærsosialiseringen vil valg og den bevisste skapelsen av selvidentitet, som jeg 

tok for meg i forrige kapittel, være av stor betydning, og en slik prosess er ikke 

nødvendigvis enkel. Berger og Luckmann peker på at det å bli et selv medfører en 

dialektikk mellom andres identifisering og egenidentifisering, mellom objektivt 

tilskrevet og subjektivt tilegnet identitet. Dialektikken, som er tilstede hver gang 

individet identifiserer seg med sine signifikante andre, kan også betraktes som 

samfunnets generelle dialektikk, som blir spesifisert i individets liv (ibid.:137).  

Lisanne Wilken peker på at Bourdieus teoretiske utgangspunkt har klare likhetstrekk 

med den tankemåten Berger og Luckmann presenterer i Den samfunnsskapte 

virkelighet. Bourdieu beskriver sin forskning som ”en eksperimentell vitenskap om 

dialektikken mellom internaliseringen av det eksterne og eksternaliseringen av det 

interne” (Bourdieu, 1972/77:72, i Wilken, 2008:34). Wilken leser imidlertid 

Bourdieu som en som tillegger de objektive strukturene en større betydning enn det 

Berger og Luckmann gjør.  

Som jeg var inne på i forrige kapittel, vil habitus i stor grad være et produkt av 

sosialisering. Habitusbegrepet forholder seg til det folk gjør, med utgangspunkt i 

deres forståelse av den situasjonen de er i. Det forholder seg også til hvordan kultur 

internaliseres i individer og naturliggjør deres forståelser og handlinger. På denne 

måten, retter habitusbegrepet oppmerksomheten mot det Wilken betegner som to 

samtidige og interagerende prosesser: individets tilegnelse av den kunnskap som gjør 

dem i stand til å handle meningsfullt i verden (internalisering av objektive strukturer), 

og individets omsetting av denne kunnskapen til praktisk handling (eksternalisering 

av internaliserte strukturer). Særlig primærsosialisering vil, ifølge Bourdieu, være 

viktig for dannelsen av disposisjonene som individet vil handle i forhold til. Dette er 

fordi vi tidlig i barndommen tilegner oss forståelser ubevisst, gjennom erfaring som 

setter seg i kroppen, snarere enn gjennom forklaring (Wilken, 2008:36-37).     
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Gjennom primærsosialiseringen identifiserer barnet seg altså med et samfunn og det 

oppnår slik en sammenhengende identitet og utvikler en habitus. Jeg vil nå se 

nærmere på noen sosialiseringsarenaer på Vålerenga og hvordan disse er med på å 

skape en Vålerengaidentitet. 

Kølla og pucken, Toffa, Tuben og Tippen 

Ved siden av hjemmet, er barnehage og skole i dag viktige sosialiseringsarenaer for 

de fleste norske barn. Gjennom disse sosialiseringsarenaene utvikles blant annet 

barnas kulturelle kompetanse, samtidig som de får en forankring til nærmiljøet sitt. På 

Vålerenga ligger de to barnehagene Sotamyggen og Volin. Begge har navn som er 

knyttet til stedets lokalhistorie. Som jeg var inne på i kapittel 3, kan navngiving være 

med på å fjerne avstanden i tid og rom, og bidra til at historie trekkes inn i nåtiden. 

Navnet Sotamyggen, refererer til det nærliggende Sotahjørnet. Mens Sotahjørnet var 

et populært møtested for de voksne VIF-patrioter, er Sotamyggen barnehage er et sted 

for de små, nærmere bestemt i aldersgruppen 0-3 år. Barnehagen ligger på historisk 

grunn. I det området som i dag utgjør barnehagens bakgård og uteområde, lå tidligere 

det gamle kassesnekkeriet der Vålerengen idrettsforening offisielt ble stiftet i 1913.  

Dette er nok historiske fakta som barna i Sotamyggen aner lite om. De får imidlertid 

tidlig et forhold til begrepet Sota, samtidig som de gjennom navnene på barnehagens 

to avdelinger, kølla og pucken, får et tidlig forhold til 

hockeysporten og dens betydning på Vålerenga. 

Barna i Sotamyggen stifter også tidlig et bekjentskap 

med den lokale idrettsforeningens logo i rødt, hvitt 

og blått. Denne pryder porten til barnehagen som 

ligger ut mot gaten. Du finner den også igjen inne i 

den skjermede bakgården, som utgjør barnehagens 

uteområde.  
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Også i Volin barnehage legges det vekt på elementer ved lokal historie og praksis. 

Volin var det opprinnelige navnet på Vålerenga. Volin barnehage er i seg selv relativt 

nyetablert, men navnet bidrar til å skape kontinuitet og binder barnehagen til gamle 

Vålerenga. Volin barnehage er, som Sotamyggen, aktive i formidlingen av idrettens 

betydning og historie på Vålerenga. De tre avdelingene i Volin barnehage er alle kalt 

opp etter gamle Enga-spillere, nærmere bestemt Toffa, Tuben og Tippen. Tippen og 

Tuben, eller Henry Johansen og Birger Sørensen som de egentlig het, hadde sin 

storhetstid da de spilte fotball for VIF på 1930-tallet. Toffa, eller Thorleif Olsen, 

begynte å spille for VIF i årene etter 2. verdenskrig og la opp i 1964. Disse 

fotballspillerne bodde alle på Vålerenga og representerer fortsatt viktige navn i 

området. Barna i Volin barnehage får tidlig et forhold til navnene Toffa, Tuben og 

Tippen.  

Til tross for at det er mange år siden de var aktive fotballspillere, representerer disse 

personlighetene et bånd til fortiden, samtidig som de er med på å videreføre den 

lokale idrettshistorien. Gjennom sosialisering i barnehage, lærer barn på Vålerenga 

noe om bostedet sitt og om hva det vil si å være Vålerengabeboer. Ved å identifisere 

seg med signifikante andre og deres roller, verdier og holdninger, vil barna tidlig 

kunne opparbeide seg en følelse av stedstilhørighet. Denne prosessen fortsetter 

gjennom skolehverdagen, hvor det blant annet formidles en stolthetsfølelse, knyttet til 

nye og gamle Vålerenga, og til idretten.  

Gult kort! 

Det var en onsdag formiddag i første friminutt. Været var grått og det duskregnet. 

Skolegården og uteområdet var fullt av lekende barn, og jeg var omringet av lyd.  Jeg 

sto i ly under et av kastanjetrærne og pratet med en jente fra tredje trinn. Hun var 

kledd i rosa regnfrakk og gule gummistøvler. Plutselig oppsto det en situasjon, ikke 

så langt fra meg, som vekket oppmerksomheten min. To sinte gutter i tiårsalderen sto 

tett og ropte høylydt til hverandre. Jeg hadde ikke fått med meg hva som hadde 

skjedd, men en av de inspiserende lærerne hadde sett situasjonen og grepet inn. Etter 
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å ha roet ned krangelen, ble den ene gutten tildelt gult kort for å ha brukt stygge ord. 

Guttene lusket av gårde hvert til sitt.  

På skolen lærer man ikke bare fag, men også oppførsel. Uønsket oppførsel får gjerne 

konsekvenser i form av anmerkninger eller liknende. På Vålerenga skole gir uønsket 

atferd seg utslag i gule og røde kort, akkurat som på fotballbanen. Skolen har en 

rekke standarder for oppførsel som skal følges. De overordnede standardene er at 

elevene ikke skal bruke stygge ord, ikke skal bruke vold og at de ikke skal plage 

andre. Første brudd på standarden for oppførsel medfører en advarsel i form av et gult 

kort. Får du to gule kort gir dette automatisk rødt kort. Dette innebærer at eleven får 

melding med hjem til foreldrene. Som på fotballbanen, kan elevene også gis direkte 

rødt kort dersom de har vært involvert i grove brudd på standardene.  

Elevene på Vålerenga skole, får tidlig kjennskap til fotballen og betydningen av de 

gule og røde kortene. Symboler fra fotballbanen overføres til en skolesituasjon, og 

det som for mange andre kun gjelder innefor en fotballkontekst, kan for barn på 

Vålerenga få konkret betydning i hverdagen.  

At idretten spiller en viktig rolle på Vålerenga, gjenspeiles ikke bare i skolens 

ordensreglement, men også i de fysiske omgivelsene i skolebygget. I gangene på 

Vålerenga skole er det utstilt diplomer og pokaler fra tidligere skolemesterskap i 

hockey og fotball, og andre idretter. De fleste er av gammel dato, men diplomene og 

pokalene er med på å fremstille historie og skape en kontinuitet. De henger der som et 

bakteppe og minner om tradisjon og praksis som har vært viktig for identiteten på 

Vålerenga opp gjennom tidene. Som jeg tok opp i kapittel 3, vil det å bevege seg 

gjennom et område kunne bidra til en kroppliggjøring av historie og stedsånd. De 

kroppslige erfaringene du gjør deg i en skolesammenheng, gjennom bevegelse i og 

samspill med naturlige og menneskeskapte omgivelser, vil også kunne virke på denne 

måten og slik være med på å utvikle en tilhørighet og en følelse av stedet i tidlig 

alder.  
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Nina jobber som lærer på skolen. Hun er i slutten av 30-årene og gikk selv på 

Vålerenga skole da hun var barn. Hun kunne bekrefte at idretten var svært viktig da 

hun selv var elev ved skolen.  

Hockey og fotball var det store da jeg gikk her. Det var det man drev med. Jeg syns 
synd på de gutta som ikke likte sport. For dem fantes det ikke noe tilbud, de ble 
hengende på gatehjørnet. Jeg husker godt de få dagene vi fikk fri fra skolen mens jeg 
gikk der. Det var den dagen kirken brant, og den dagen Vål’enga vant cupfinalen. 
Selv om disse idrettene er viktige i dag, var det nok et enda større fokus på dem 
tidligere. I dag finnes det jo et større mangfold i området, og i skolen; dans, musikk, 
osv. 

Barn som vokser opp på Vålerenga, vokser opp i et nærmiljø hvor idretten, og 

kanskje spesielt fotballen, fortsatt vies mye oppmerksomhet. Ettersom et fenomen blir 

fokus for oppmerksomhet vil det også kunne anta form som betydningsfull 

virksomhet, og dermed kunne forbindes med noe sentralt og positivt (Berkaak og 

Frønes, 2005:100). En annen lærer, fortalte meg at de på Vålerenga skole går aktivt 

inn for å inkludere personer fra det lokale idrettsmiljøet i elevenes skolehverdag. Ved 

siden av at idrettspersonligheter inviteres til skolen på besøk, i forbindelse med ulike 

arrangementer, har det også blitt ansatt vikarer tilknyttet VIFs hockey- eller fotballag. 

På denne måten får barna selv møte idrettsutøvere, noe som kan bidra til å styrke 

engasjementet og interessen for lokalidretten ytterligere. 

Bekreftelse av identitet gjennom symboler 

I forrige kapittel, så jeg på hvordan landsbyen og samholdet kan tolkes som viktige 

symboler på Vålerenga. Et annet åpenbart symbol på Vålerenga og 

Vålerengaidentitet, som jeg har vært inne på tidligere i dette kapittelet, er logoen til 

den lokale idrettsforeningen. VIF-logoen vil for mange av beboerne på Vålerenga 

fungere som et samlende symbol. Gjennom idrettsforeningen har stedet sitt eget 

flagg, som er kjent og brukt langt utover Vålerengas grenser. Idrettsforeningens logo 

og flagg fungerer som det Sherry Ortner har kalt et summerende nøkkelsymbol 

(summarizing key symbol).  
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Summarizing symbols, first, are those symbols which are seen as summing up, 
expressing, representing for the participants in an emotionally powerful and 
relatively undifferentiated way, what the system means to them. This category is 
essentially the category of sacred symbols in the broadest sense, and includes all 
those items which are objects of reverence and/or catalysts of emotion. (Ortner, 
1973:1339-1340)  

Disse symbolene oppsummerer en identitet og en gruppe, de samler til engasjement 

og fungerer som følelseskatalysatorer (ibid.).    

Som jeg tok for meg i forrige kapittel, vil livsstilsvalg være en viktig del av moderne 

identitetsskaping. Tegn og symboler inngår strategisk i denne prosessen. Kroppen, og 

det vi ifører den, er et viktig uttrykksmiddel med hensyn til identitet. Berkaak og 

Frønes viser i sin bok Tekst, tegn og samfunn (2005) hvordan vi i dag lærer oss til å 

tenke om tegn ut fra et nyttehensyn, og hvordan identitet virkeliggjøres gjennom stil 

og en bestemt kommunikativ praksis. ”Markedsføring dreier seg nettopp om 

strategisk bruk av tegn. En økonomi der varer har med identitet og livsstil å gjøre, 

har skapt en situasjon der det også blir en utfordring å tolke seg selv.” (Berkaak og 

Frønes, 2005:12).  

Vålerengaflagg er et vanlig syn på Vålerenga. Før tippeligastart 2007 ble det hengt 

opp klistremerker med VIF-symbolet ved bussholdeplasser og liknende steder, og 

symbolet blir, gjennom dets omfattende tilstedværelse, en del av 

Vålerengalandskapet. Elevene på Vålerenga skole er også med på å bekrefte og 

forsterke Vålerengaidentitet ved å iføre seg, eller bli iført, VIF-effekter i form av luer, 

skjerf eller hjemmestrikkede gensere i rødt, hvitt og blått. Mange utstyres, allerede fra 

tidlig alder, med farger og symboler som gjenspeiler en interesse og sympati for det 

lokale fotballaget. Også blant lærerstaben er det mange synlige Vålerengasupportere, 

ikledd klubbens farger. Tilstedeværelsen av disse klubbsymbolene er med på å 

understreke, ikke bare en tilhørighet til fotballklubben, men også en tilhørighet til 

stedet Vålerenga, som kan bidra til å forsterke den lokale identiteten. Bruken og 

synligheten av disse symbolene er med på å bygge opp under en stolthet og en 

tilhørighet til stedet.  
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Hos flere av lærerne, da kanskje spesielt de mannlige, kom stolthet og tilhørighet til 

syne gjennom VIF-bekledning. Flere av de kvinnelige lærerne gav også uttrykk for 

en slik stolthetsfølelse, men gjerne i en mer verbalisert form. 

“Vi er stolte av å bo på Vål’enga!” 

Lise har i mange år jobbet som lærer ved Vålerenga skole. Hun er født og oppvokst 

på Vålerenga, og selv om hun i dag bor et annet sted, føler hun en sterk tilknytning til 

stedet. Ved flere anledninger fortalte Lise meg om hvordan det er knyttet en stolthet 

både til Vålerenga som sted og til Vålerenga skole. En dag da vi satt i de grønne 

sofaene på det lille hvilearealet i nybygget, dreiet praten seg nok en gang inn mot 

dette temaet.  

Det eksisterer en stolthet rundt skolen, både blant elever og ansatte. Barn søker seg 
til skolen fra andre kretser og flere av lærerne bruker lang tid på reiseveien til og fra 
jobb. Selv brukte jeg en periode flere timer på å reise til og fra jobb. 

Mens vi satt der, virret det en del slitne lærere rundt oss. Noen småpratet, andre tok 

kopier eller satt klistret til pc-skjermen. Lise fjernet teposen fra den store tekoppen på 

bordet foran henne før hun fortsatte å prate.  

Mange av barna på skolen har slekt på Vålerenga som går flere generasjoner 
tilbake. Noen er 4.generasjon Vålerengabeboere. Det finnes flere gamle familier 
hvor besteforeldre eller liknende kom flyttende til Vålerenga fra Odalen, Solør eller 
andre steder. Også har vi jo mange elever med innvandrerbakgrunn.   

Lise mener at også disse elevene føler en sterk tilhørighet på Vålerenga; ”Man 

utvikler en stolthet knyttet til stedet gjennom blant annet skolen og idretten.”  

Hun fortalte at Vålerenga skole lenge har hatt flerkulturelle klasser, noe hun mener 

har vært med på å berike skolen.  

I dag har du et flerkulturelt Vålerenga for alle. Man finner en åpenhet her. Det er et 
inkluderende sted, men i dag er det blitt svært dyrt å flytte hit. Det er åpent for folk 
som ønsker å bo et sted med tilknytning til arbeiderklassen, åpent for folk som vil 
være inkluderende. Boligprisen er imidlertid ikke inkluderende...  

Da det nærmet seg slutten på friminuttet kom Zahira, en av morsmålslærerne, bort og 

satte seg ned sammen med oss. Hun fortalte litt om hvordan hun opplever Vålerenga. 
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”Vålerenga er spesielt. Jeg trives veldig godt her på skolen.” Zahira har 

svigerforeldre i England. Hun fortalte at selv disse viste seg å kjenne til Vålerenga, 

gjennom forballaget. ”Jeg blir litt stolt når jeg tenker på det. Jeg forteller alltid folk 

om stedet jeg jobber.”  

Idrettslaget og dets supportere er med på å utvide Vålerengafellesskapet til å 

inkludere mer enn den romlige avgrensningen jeg i denne oppgaven har skissert. 

Benedict Anderson har pekt på boktrykkerkunstens viktige rolle i forbindelse med 

nasjonalisme og etableringen av forestilte felleskap. Bøker, aviser og andre medier 

fører til at historier og bilder spres til en nasjons innbyggere, noe som bidrar til å 

skape et forestilt fellesskap, uavhengig av fysisk nærhet; et fellesskap med evnen til å 

røre ved dype og intense følelser (Anderson, 1991). Det at man knytter forestillinger 

til Vålerenga på tvers av store avstander, vil kunne virke inn på skapelsen av 

Vålerenga som lokalt sted. Gupta og Ferguson (1992) hevder at fremveksten av en 

type transnasjonal offentlig sfære, har gjort det umulig å lenger kunne snakke om helt 

avgrensede fellesskap eller lokaliteter. Som jeg har vært inne på tidligere i denne 

oppgaven, betyr ikke dette at rom og sted har blitt irrelevante begreper, tvert i mot. 

Gupte og Ferguson argumenterer for at ettersom spesifikke steder og lokaliteter blir 

mer uklare og vanskelige å definere som resultat av global flyt, blir ideene om 

kulturelt og etnisk distinkte steder stadig mer slående, og forestilte felleskap blir 

koblet til forestilte steder (Gupta og Ferguson, 1992:9-10).   

Som jeg skrev i kapittel 3, er mitt fokus i denne oppgaven å se på hvordan mine 

informanter forholder seg til Vålerenga som et lokalt og geografisk avgrenset sted. 

Det at man i dag knytter forestillinger til lokaliserte fellesskap man selv ikke har 

opplevd, vil imidlertid kunne få betydning for de som faktisk har et fysisk og 

erfaringsmessig forhold til dette stedet. Zahiras svigerforeldre i England kjente til 

navnet Vålerenga og knyttet visse assosiasjoner til det. Til tross for at disse 

forestillingene og ideene stort sett omhandler Vålerenga som idrettsforening, vil det 

at navnet på ens lille bosted eller arbeidsplass er kjent og omtales aktivt langt utover 

stedets grenser, kunne bidra til en slik stolthetsfølelse som den Zahira beskriver.  
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Det at flere lærere kjenner en slik stolthet overfor stedet der de jobber, får igjen 

betydning for elevene som går der. Lærere vil kunne oppfattes som signifikante 

andre, og det vil derfor være naturlig for barn å identifisere seg med dem og 

internalisere deres holdninger. Stoltheten knyttet til Vålerenga, kommer til uttrykk 

gjennom de månedlige samlingene som arrangeres for hele skolen i skolens gymsal. 

Ulike klasser har ansvaret for underholdningen, og sang og musikk er som regel 

viktige innslag.  

I november deltok jeg på en slik samling. Da det ringte inn kvart på ni stilte jeg opp 

utenfor nybygget (det nyeste bygningen tilknyttet skolen) sammen med en første 

klasse. Ute var det i ferd med å lysne helt. Det var en ganske kald dag og bakken var 

dekket av hvit rim. Læreren kom og hentet oss. Etter å ha lagt fra seg sekkene i 

klasserommet, stilte barna pent opp igjen, før vi gikk sammen ned i skolens gymsal. 

Vi var blant de første som ankom gymsalen. Klokken var blitt ni og mens vi fant oss 

en plass på gulvet strømmet det barn inn fra de to dørene på hver kortside av salen. 

Ved hjelp av noen lave benker var det laget en ”scene” langs den ene lyseblå 

langveggen i gymsalen. Etter en liten stund, satt det rundt 400 barn og en del lærere i 

en stor halvsirkel rundt den konstruerte scenen, hvor det var plassert noen mikrofoner 

og en overheadmaskin. Rektor, en dame med kort lyst hår og briller, sto klar til å 

starte samlingen. Hun ba alle om å komme til ro, og litt etter litt stilnet småpraten.  

Samlingen ble startet med en bokstavsang, komponert av en av skolens lærere. 

Deretter ble det delt ut diplomer til de klassene som hadde gjort det best i høstens 

kastanjeinnsamlingskonkurranse. Til sammen hadde elevene samlet inn over 800 kilo 

kastanjer. Så var det diplomer til de klassene som hadde gjort det best i skolens 

miljøkonkurranse. Til slutt fikk en av klassene den ettertraktede prisen ”Rektors ros”, 

som kun deles ut ved spesielle anledninger. Denne prisen fikk de fordi alle elevene i 

klassen hadde oppført seg veldig fint på en tur. Rektor understreket at dette var 

viktig, for utenfor skolen var elevene representanter for Vålerenga og da gjaldt det å 

oppføre seg bra.  
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Deretter var det elevenes tur til å komme med sitt bidrag. Til hver samling får ulike 

klassetrinn ansvaret for underholdningen. Nå var det 5.trinns tur og de startet med å 

synge ”Tomorrow”, en sang hentet fra filmen Annie. Deretter fulgte de opp med 

sangen ”Hvis dine ører henger ned”, akkompagnert av fjorten elever på gitar. Dette 

frembrakte jublende applaus fra publikum i salen, og femteklassene kunne godt 

fornøyd sette seg tilbake på plassen sin på gulvet.  

Samlingen hadde nå vart i en halvtimes tid, og det var på tide å avslutte. Rektor 

annonserte i mikrofonen sin at det var tid for å synge Vålerengasangen. Ettersom de 

om dagen hadde flere førskolelærerstudenter i praksis på skolen, som aldri før hadde 

hørt denne sangen, oppfordret rektor elevene til å synge ekstra fint. Taklyset ble 

slukket og rundt omkring hørtes lyden av summende stemmer og hysjing fra lærere. 

En stemning preget av forventning la seg over gymsalen. Så brakte det løs. En lærer 

med gitar og mikrofon var forsanger, men han ble snart overdøvet av lyden av 

barnestemmer. Sangen skilte seg merkbart fra den første som ble sunget på 

samlingen. Mens den første sangen ble sunget relativt lavt og uten større entusiasme 

fra barnas side, ble Vålerengasangen sunget høyt. Denne sangen er, ifølge en av mine 

informanter, noe av det første barna lærer da de begynner i første klasse på Vålerenga 

skole. Alle kan den og er med og synger. Mellom versene er det lagt inn en 

armbevegelse, og barna roper ”hi, ha” for å gi sangen litt ekstra ”trøkk”.  Den siste 

setningen, ”Vi er stolte av å bo på Vål’enga”, nærmest skrikes. Rektor var tydeligvis 

svært fornøyd med barnas innsats; ”Jeg har sikkert sunget den sangen tusen ganger 

nå, og jeg fryser fortsatt på ryggen når den siste linja synges”. Hun spurte barna: ”Er 

vi stolte av å bo på Vål’enga?” Fra salen runget det et stort ”Jaa!”.  

Samlingene er med på å gi en følelse av fellesskap og samhørighet, samtidig som det 

bidrar til å gi barna en følelse av identitet, knyttet til skolen og stedet. Sang er en 

kroppslig praksis, og det å bruke stemme og kroppsbevegelser i en setting sammen 

med andre mennesker kan bidra ytterligere til å skape en opplevelse av fellesskap. 

Vålerengasangen er skrevet av Christine Melbye, lærer på Vålerenga skole (se 

vedlegg). Den handler om stedets historie og om lokale personligheter. Gjennom 
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sangen lærer elevene om arbeidernes fattige Vålerenga, og om hvordan man, til tross 

for dårlig økonomi og dårlige levekår, gikk med hevet hode og følte en stolthet 

knyttet til bostedet sitt. 

Når et sted synges om, innebærer dette gjerne en positiv opphøyelse av stedet, noe 

som kan bidra ytterligere, med hensyn til å bygge opp en stolthetsfølelse og en 

stedsbundet identitet hos de som vokser opp her. Verdier fra arbeiderklassens 

Vålerenga, videreføres til dagens middelklassebeboere, noe som kan være med på å 

opprettholde og videreføre noe av stedets arbeiderklasseånd, som jeg var inne på i 

forrige kapittel. Kontinuiteten med fortiden, vedlikeholdes og videreføres slik på et 

sted i endring. De månedlige samlingene vil kunne bidra til å styrke en 

fellesskapsfølelse og et samhold på skolen, og kanskje også på stedet mer generelt. 

Den første og primære stedserfaringen man har, er kroppslig og innskrives i kroppen 

som en type habitus. Prosessen med å bli et menneske, foregår i gjensidig forhold til 

omgivelsene. Det oppvoksende mennesket har ikke bare et gjensidig forhold til 

spesielle naturgitte omgivelser, men også til en spesiell kulturell og sosial orden som 

formidles gjennom signifikante andre som har ansvar for det (Berger og Luckmann, 

2006:65). Den bevisste innlæringen og sosialiseringen knyttet til stedet og 

lokalmiljøet på Vålerenga, viser hvordan det her finnes et ønske om å bidra til 

kontinuitet og tilhørighet, gjennom en videreføring av historie og tradisjon. 

Sosialiseringen blir, gjennom institusjonene i nærmiljøet, et felles prosjekt som er 

med på å bidra til å opprettholde en sterk lokalidentitet på Vålerenga.    

Den kommersielle konstruksjonen av Vålerenga  

”Vålerenga er en landsby i byen og det er dette med ”Vålerenga i mitt hjerte” som 
gjelder. Et helt spesielt og sterkt samhold og engasjement er Vålerengas sjel!” 
(Einar Gelius, www.engaland.no) 

Fra å se på hvordan Vålerengaidentitet tidlig formes og videreføres, med 

utgangspunkt i barnehager og barneskolen, ønsker jeg her å se nærmere på hvordan 

Vålerenga konstrueres kommersielt. Jeg vil ta utgangspunkt i nettsider tilknyttet 
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boligprosjektet Engaland og idrettsforeningen VIF. Ved hjelp av disse vil jeg vise 

hvordan Vålerenga og Vålerengaidentitet fremstilles av to kommersielle aktører. Med 

dette, ønsker jeg å si noe om forestillinger og assosiasjoner knyttet til Vålerenga, og 

om hvordan disse kan få betydning for det bildet beboerne i området har av eget 

bosted.  

Engaland 

I mars 2007 dukket det opp et nytt salgskontor i Strømsveien 20. Peab bolig AS 

annonserte bygging og salg av cirka 150 nye leiligheter på Vålerenga. Boligprosjektet 

fikk navnet ”Engaland”, og de første leilighetene skulle stå ferdigstilt i slutten av 

2008. En tirsdag i mars, gikk jeg innom salgskontoret for å høre litt mer om planene 

for boligprosjektet. Da jeg entret det solfylte kontoret, ble jeg møtt av Eirik, en 

smilende representant for Peab kledd i dress og slips. Han gav meg et prospekt og 

prisliste. Ifølge Eirik, var det veldig mange som hadde meldt sin interesse for 

prosjektet.  

Det har vært stor interesse rundt prosjektet. Også fra folk som allerede bor i 
området. De som viser interesse for leilighetene er gjerne folk på mellom tredve og 
femti år som tar et svært bevisst valg i forhold til hvor de ønsker å bo. De ønsker å 
flytte til Vålerenga for å bli boende her.  

Eirik fortalte at da de satte i gang prosjektet valgte de bevisst å unngå navn som endte 

med ”Terrasse”, ”Panorama” eller lignende. Engaland er, ifølge Eirik, et mindre 

”jålete” navn, som sier at dette er boliger for alle typer mennesker. Videre forklarte 

han at Peab selv hadde valgt å markedsføre og selge leilighetene, uavhengig av noe 

meglerfirma. Han sa at de bevisst hadde valgt å spille på vante forestillinger rundt 

Vålerenga, noe han mente at de fleste i Oslo har et forhold til. Jeg vil nå se litt 

nærmere på denne markedsføringen, ved å ta en titt på hvordan Vålerenga fremstilles 

i annonsene for Engaland på internett.  

I markedsføringen av de ulike boligene, er det bevisst referert til kjente forestillinger 

knyttet til stedet. Det refereres blant annet til fotballen og idretten, til omgivelsene og 
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trehusbebyggelsen og til områdets profilerte prest Einar Gelius. Når du går inn på 

nettsiden www.engaland.no møtes du med overskriften: ”VELKOMMEN TIL 

ENGALAND – DIN EGEN LANDSBY PÅ VÅLERENGA!”. Vålerenga presenteres 

som ”Oslos hjerte – en pittoresk og rå-sjarmerende bydel, landlig og idyllisk – urban 

og bynær.”  Internettsidene er estetisk forseggjort. De er preget av sterke farger og 

bilder av grønne omgivelser, bygårder og smijernsporter, hunder, katter og 

Vålerengaflagg. Det brukes overskrifter som ”Maskulinitet og cupfinale”, ”Et uteliv 

som et Oslo i miniatyr” og ”Kjerka er åpen for alle”, og det reklameres med skoler 

og barnehager, samt fritidsaktiviteter for store og små.  

Engaland har en uttrykt miljøprofil, og Vålerenga presenteres, som jeg var inne på i 

kapittel 2, som ”naturbant” - ”en herlig blanding av by og natur”. Stedet knyttes til 

noe ekte, og det pekes på at det er et sted med historie: ”…du kan fortsatt fornemme 

lydene og luktene fra en svunnen tid; lukten av trærne om våren, nyvasket tøy på 

snora og middagslukt fra et åpent vindu” (Engaland, 2007:1). Videre i prospektet står 

det:  

Du kjenner varmen fra en bydel som har rommet mange skjebner og mennesker. 
Menneskene fra landet har for lengst forsvunnet, men sjelen og mangfoldet er 
fremdeles det samme. Fellesskapet, gleden ved små forhold og kjente gater skaper 
identitet og ikke så rent lite stolthet. Det føles godt å si: Jeg bor på Vålerenga. Det 
skal føles godt å si: Jeg bor i Engaland – Vålerengas hjerte! (Engaland, 2007:2) 

Som jeg tok for meg i forrige kapittel, kan bostedet ditt fortelle en del om hvem du er 

eller vil være, og hva du ønsker å identifisere deg med. Bildet av Vålerenga som en 

urban landsby med sterke forbindelser til en romantisert fortid, forsterkes og 

bekreftes gjennom denne type markedsføring. Assosiasjoner til landsbyliv og 

arbeiderklasseånd vekkes, og det skapes også gjennom bevisst markedsføring av 

stedet en kontinuitet med fortiden. Samtidig bringes det inn moderne elementer som 

urbanitet og mangfold, som peker på de endringene som har skjedd, og er i ferd med 

å skje, i området. Det er ikke lenger fattigdom som preger Vålerenga, men 

ressurssterke beboere. Peab og Engaland lokker med ”lyse, moderne, lettstelte og 

praktiske leiligheter med god standard, parkett, balkonger, flislagte bad og 

parkering” (Engaland, 2007:3), til en relativt høy kvadratmeterpris.  
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VIF som merkevare 

VIF er en viktig merkevare innenfor norsk toppidrett, og det kommersielle markedet 

tilknyttet idrettsklubben er omfattende. I Sjappa, VIFs supporterbutikk, kan du få 

kjøpt det meste i fargene rødt, hvitt og blått, med påtrykket VIF-logo, alt i fra klær og 

sko, til narresmokker. I mange av Oslos dagligvareforretninger, selges også 

”Engabrød”, og det planlegges stadig ny produkter som ”Engavann” på flaske og 

”Engakaffe”.  

Bruk av VIFs symboler og farger er med på å formidle identitet. Som jeg tok for meg 

i forrige kapittel, vil bruk av slike symboler være et uttrykk for smak, en del av en 

livsstil og med på å konstituere en persons selvidentitet. Ved å bære disse, forteller 

man omverdenen hvilket idrettslag man støtter, samtidig som man forteller noe om 

hva man ønsker å bli assosiert med.  

På VIFs internettsider, www.vif.no, får man innblikk i noen av de prosessene som 

ligger bak identitetsbygging knyttet til VIF og deres underliggende klubber23. Under 

tittelen, ”Vår identitet”, finner man et lite dokument som inneholder overordnede 

retningslinjer, som skal bidra til å ivareta identitet og profil hos VIFs klubber. 

Dokumentet er delt opp i seks hovedpunkter, med ulike underpunkter. De seks 

hovedpunktene tar for seg ”Grunnlaget” (1.0), ”Beskrivelser” (2.0), ”Markedsføring” 

(3.0), ”Logo” (4.0), ”Endringer i merkevareplattformen” (5.0) og ”Utarbeidelse av 

dokumentet” (6.0).  Ifølge punkt 6.0, er dokumentet utarbeidet av en rekke personer i 

og i tilknytning til VIF, og prosessen har vært drevet av en merkevaregruppe, som har 

fått hjelp av separate fokusgrupper, i tillegg til en rekke enkeltpersoner. 

Representanter fra alle klubbene, Aldermannsligaen, æresmedlemmer, Klanen, ASA 

og Vålerenga historielag har deltatt. Dette dokumentet, er ifølge VIF, ”ment som 

hjelp og rettledning for alle som er i eller i tilknytning til Vålerenga, herunder ledere, 

                                              

23 VIF består av seks underliggende klubber: Vålerenga Fotball, Vålerenga Ishockey, Vålerenga Håndball, Vålerenga 

Amerikansk fotball, Vålerenga Innebandy og Vålerenga Ski. 

http://www.vif.no/
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trenere, tillitsvalgte, etc.” (VIF, 2008:3). Dokumentet gir et innblikk i den bevisste 

merkevarebyggingen tilknyttet Vålerengens Idrettsforeningen. En slik bevisst 

merkevarebygging vil få konsekvenser for skapelse av sted og stedsidentitet, og jeg 

mener derfor at den kan være verdt å ta en nærmere titt på. 

VIF refererer til en definisjon av merkevarebygging hentet fra Orklas 

merkevareskole: ”En merkevare er et sett med assosiasjoner og verdier som kan 

registreres hos potensielle interessenter. Det er produkter og/eller tjenester, ved hjelp 

av navn, symbol, design eller logo.” Idrettsforeningen er svært bevisst på at 

merkevaren VIF er noe som må skapes, vedlikeholdes og bygges, og som lett kan 

brytes ned og ødelegges. “VIF som merkevare er hva folk mener om oss og hvilke 

verdier de tillegger oss” (VIF, 2008:3).  

VIF ønsker å fremstå som “hele Oslos lag, med base i Oslo Øst”, og de ønsker å 

vekke en følelse av stolthet hos sine supportere. Ifølge retningslinjene, skal VIF 

representere holdninger som er antirasistiske, inkluderende, rause og kameratslige. 

Under punkt 3.2, som omhandler markedsføring, blir det gitt et eksempel på 

formidling av ønskede assosiasjoner knyttet til livsstil og miljø:  

Vår livsstil er forbundet med gode venner og kamerater, den er avslappet, urban og 
bohempreget, samtidig som at den til tider er litt røff og turbulent. Vårt miljø er 
antirasistisk, sosialt og inkluderende, med samhold og vennskap over generasjoner. 
Det er preget av mye frisk humor, og en sterk lojalitet til klubben.   

Under punkt 3.6, ”Målgruppe for markedsføring”, gis det et eksempel på et mentalt 

bilde av personen VIF skal snakke til ved markedsføring av fotball og ishockey på 

elitenivå for menn:  

Han er mann, 29 år, bor på Haugerud, samboer (nylig), jobber som montør, tjener 
litt over middels, aktiv og glad i idrett. Han er urban og sosialt engasjert. Han 
bruker hva Oslo har å tilby i form av kinoer, caféer, puber og klubber, når det måtte 
passe han. Han leser VG, ser på sporten på TV. Sommerferien er pakketur til Syden.  

Punkt 3.7 tar videre for seg hvordan man skal snakke til denne personen:  

Vi skal kommunisere til en Oslo-gutt. Han er kjapp i replikken med en god porsjon 
humor. Vi bør uttrykke oss i høflige ordlag og samtidig ha selvironi og humor. Vi 
kan være litt breiale, som i praksis betyr ”litt stor i kjeften med glimt i øyet”. Det 
gjør at vi kan bruke et språk som er frodig. 
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Idretten har, som jeg også har pekt på i tidligere kapitler, en viktig plass i lokalmiljøet 

på Vålerenga. Selv om ikke alle er hardbarka Vål’engasupportere, har de fleste av 

mine informanter gitt uttrykk for at idretten spiller en viktig rolle og er med på å 

prege nærmiljøet. Både mannlige og kvinnelige informanter, som i utgangspunktet 

ikke var veldig interessert i sport, fortalte at de gjennom å bo på Vålerenga i en viss 

forstand blir ”tvunget” til å ha et forhold til VIF. Per og Helle uttrykte det slik: 

Man preges av idretten ved å bo på Vålerenga, enten man vil eller ikke. Jeg føler 
nesten at jeg må følge med når Vålerenga spiller kamp, selv om jeg egentlig hater 
fotball. (Per) 

Man blir jo litt rørt av det engasjementet folk har i forhold til laget. Selv om jeg i 
utgangpunktet ikke bryr meg noe særlig om sport, er det veldig spesielt med det 
samholdet og den patriotismen som kommer til uttrykk når Vålerenga spiller kamp. 
Du kan ikke la være å bli litt preget av det når du bor her. (Helle)   

VIFs bevisste forhold til identitet vil ha konsekvenser for hvordan klubbens 

supportere ser på seg selv og hvordan de blir oppfattet av andre. En slik 

merkevarebygging vil også kunne være med på å påvirke Vålerengabeboere, som Per 

og Helle, som ikke har noe utpreget forhold til idrettsforeningen, og deres 

forestillinger og assosiasjoner knyttet til Vålerengaidentitet og Vålerenga som sted.   

Kommodifisering av kultur og sted 

”That culture has become a commodity of some sort is undeniable”  
(Harvey, 2001:394) 

David Harvey er inspirert av marxistisk teori, og mye av hans forskning fokuserer på 

historisk materialisme og geografi, i et forsøk på å forene disse aspektene. Harvey 

hevder at drivkraften bak kapitalismen ikke er frie markeder, men monopolkrefter. 

Kapitalistene dyrker monopolkreftene, og konkurranse vil alltid føre til 

monopoldannelser, ettersom de svake firmaene utkonkurreres (Harvey, 2001:397). 

Gjennom å bruke begrepet ”monopoly rent” eller ”monopolfortjeneste”, hentet fra 

feltet politisk økonomi, forsøker han i sin bok, Spaces of Capital, å bidra til å gi 

innsikt i sammenhengen mellom kapitalistisk globalisering, lokal politisk-økonomisk 
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utvikling og utviklingen av kulturell mening og estetiske verdier. Harvey forklarer 

begrepet på denne måten:   

Monopoly rent arises because social actors can realize an enhanced income-stream 
over an extended time by virtue of their exclusive control over some directly or 
indirectly tradable items which is in some crucial respect unique and non-replicable. 
(Harvey, 2001:395)   

Han viser hvordan ideen om kultur blir stadig viktigere i monopolkreftenes jakt på 

monopolfortjeneste. Jakten på monopolfortjeneste innebærer blant annet å lete opp 

kriterier for det spesielle, unikhet, originalitet og autentisitet (ibid.:401). Harvey 

trekker inn romlig kontekst, og viser hvordan jakten på monopolfortjeneste også 

involverer steder og lokaliteter. Han benytter seg av Bourdieus begrep om symbolsk 

kapital, som jeg var inne på i forrige kapittel, for å forklare dette fenomenet nærmere. 

”What is at stake is the power of collective symbolic capital of special marks of 

distinction that attach to some place, which have a significant drawing power upon 

the flows of capital more generally” (Harvey, 2001:405).  

Harvey kritiserer Bourdieu for å ha forbeholdt kapitaltermene til individet, og mener 

at de kollektive formene, knyttet til for eksempel sted, samt individenes relasjon til 

disse, er av større interesse. Han peker på viktigheten av den kollektive symbolske 

kapitalen, knyttet til navn og steder, som Paris, Aten, New York og Roma, og 

hvordan denne symbolske kapitalen gir slike steder store økonomiske fordeler 

sammenliknet med mindre kjente steder som for eksempel Lille, Baltimore og Essen. 

Problemet med de sistnevnte stedene, er at de har liten kollektiv symbolsk kapital og 

behøver mer av denne for at de skal kunne distingvere seg, for bedre å kunne hevde 

sin unikhet. Dette vil igjen kunne gi avkastning i form av monopolfortjeneste 

(Harvey, 2001:405).   

Gentrifiseringsprosesser vil kunne bidra til å øke et områdes symbolske kapital, noe 

som vil få konsekvenser for et steds status. Et sted kan i seg selv bli et middel for 

distinksjon. Vålerenga ”unikhet” som boligområde benyttes blant annet i 

markedsføringen til Engaland. Stedet selges til nye grupper beboere, gjennom aktiv 

bruk av historie, kulturell praksis og miljømessige karakteristikker. Tilknytningen til 
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et idrettslag, som driver en aktiv identitetsbygging, vil også kunne få konsekvenser 

for Vålerenga samlede symbolske kapital, og for hvordan folk oppfatter stedet og dets 

beboere. Andres oppfatninger av stedet, og menneskene tilknyttet dette, vil igjen 

kunne være med å påvirke beboeres eget bilde av sitt bosted og seg selv.  

Kommersielle krefter er en viktig del av hverdagen vår. I siste del av dette kapittelet, 

har jeg forsøkt å skissere noen av de tankene og ideene som i dag gjerne knyttes til 

Vålerenga i reklame og media. Kommersielle konstruksjoner og forestillinger vil, 

sammen med egen erfaringer, være med på å forme vårt bilde av et sted, og de vil 

dermed kunne få følger for hvilke assosiasjoner, tanker og følelser vi knytter til 

stedet, og hvordan det skapes. Kommersielle konstruksjoner av sted og stedsidentitet 

vil også kunne bidra til å virke inn på gentrifiseringsprosesser og boligmarked, ved at 

folk, gjennom markedsføring og mediale beskrivelser av et område, danner seg et 

bilde av stedet og dets beboere. Dette bildet vil enten kunne virke forlokkende eller 

frastøtende, avhengig av hvordan stedet presenteres, og avhengig av habitus og smak 

hos mottakerne. Gjennom å kunne påvirke folks forestillinger og vurderinger av et 

sted, vil kommersielle krefter på denne måten kunne bidra til å påvirke 

endringsprosesser i tilknytning til et område. Disse kommersielle fremstillingene av 

sted, vil ved siden av de andre faktorene jeg har tatt for meg i denne oppgaven, være 

med på å legge føringer for utviklingen og konstruksjonen av Vålerenga og 

Vålerengaidentitet.  
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6. Vålerenga – bydel med sjel? 

Lokale steder spiller en viktig rolle, også i dagens globaliserte verden. 

Stedsforankring kan betraktes som en grunnleggende måte å være i verden på, og vår 

opplevelse av sted er i stor grad basert på kroppslig erfaring. Steder fremstår gjerne 

som stabile; man knytter visse assosiasjoner, forestillinger og tanker til dem, og 

navnet speiler ofte en identitet. Steder er allikevel i stadig endring. De skapes og 

gjenskapes gjennom folks daglige praksis, gjennom samhandling mellom mennesker 

og med naturlige og menneskeskapte omgivelser, og gjennom prosesser preget av 

konsum, politikk og økonomi.  

Denne oppgaven har tatt for seg konstruksjon av sted og stedsidentitet på Vålerenga, 

et område i Oslo indre øst. Vålerenga er et sted mange knytter mening til, og det er et 

sted med en sterk lokalidentitet. Det er også et sted som i løpet av noen tiår har 

gjennomgått store endringer, med hensyn til både fysiske og sosiale aspekter. 

Trafikksanering og oppgradering av boliger har sammenfalt med endringer i 

områdets beboersammensetning. Gentrifiseringsprosesser har, gjennom produksjon 

og konsum, statlig og kommunal påvirkning, bidratt til at Vålerenga har oppnådd en 

ny status. Offentlig strategi, kombinert med endring initiert ”innenfra”, ved at den 

utdannede klasse har søkt seg til bestemte områder og rehabiliterer disse etter egen 

smak og estetikk, har vært med på å øke Vålerengas symbolske kapital.  

Vi lever i en tid hvor valg blir stadig viktigere, ikke bare med hensyn til hvordan man 

skal handle, men også i forhold til hvem man ønsker å være. Valg blir et viktig aspekt 

ved identitetsskaping i det moderne samfunn. Som Bourdieu skriver, styres imidlertid 

de valgene man tar i stor grad av mentale disposisjoner, erfaringenes kroppslige 

forankring og individenes sosiale forankring. Din habitus legger i stor grad 

grunnlaget for din smak. Valg av bosted blir en del av selvets refleksive prosjekt og 

en viktig del av et menneskes personlige biografi. Ettersom et sted vil reflektere dets 

beboeres livsstil og kvaliteter, vil endringer i et steds beboersammensetning igjen få 

konsekvenser for skapelsen av sted og stedsidentitet.  
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Forestillinger og assosiasjoner knyttet til steder og deres symbolske status, får 

konsekvenser for hvordan man velger å bosette seg i en by. Kommersiell 

stedskonstruksjon, gjennom blant annet markedsføring og bevisst identitetsbygging, 

vil få betydning for hvordan folk oppfatter et sted, og hvorvidt det er et sted de 

ønsker å identifisere seg med og flytte til.  

Oslo er fortsatt preget av skillet mellom østkanten og vestkanten, et skille som har en 

stor symbolverdi og som folk ilegger mening. Gjennom idrettslaget VIF og de 

historiske båndene til arbeiderklassen, kan Vålerenga tolkes som et symbol på Oslo 

øst. Mange av de som i dag flytter til Vålerenga, er mennesker som tar en bevisst 

avgjørelse om å flytte til denne siden av byen. Østkanten, som før ble sett på som en 

skjebne, er i dag noe mange ønsker å identifisere seg med. Det å velge å flytte til 

Vålerenga, kan tolkes som et livsstilsvalg, som et uttrykk for smak, og som et ledd i 

skapelse av en selvidentitet.  

Til tross for endring, bærer Vålerenga i seg et bånd til fortiden. Visse stabile 

elementer sørger for å opprettholde en kontinuitet i endringen. Som Ingold skriver, 

utgjøres et landskap av tidligere generasjoners liv og virke, og det kan derfor leses 

som historie. ”Wisdom sits in places.” Stedet Vålerenga, er preget av tidligere 

beboere og deres verdier og klassebakgrunn, og det bærer i seg minner om 

arbeiderklasseånd. Det er også en kontinuitet i det at beboerne føler en sterk 

tilknytning til stedet og engasjerer seg i nærmiljøet. Historie, idrett, arkitektur og 

fellesskap representerer viktige elementer i Vålerengaidentitet, før og nå. Symboler, 

som landsbyen og samholdet, kobles til en svunnet arbeiderklassefortid, og skaper en 

historisk kontinuitet, og en fortsatt motsetning til ”den kalde” vestkanten.  

Kontinuitet med fortiden skapes også aktivt, gjennom den daglige konstruksjonen av 

sted og stedsidentitet. Kommemorative seremonier og samhandling mellom 

mennesker og institusjoner, viser et bevisst ønske om å videreføre en 

Vålerengaidentitet. På samme måte, kan sosialisering, gjennom institusjonene i 

nærmiljøet, tolkes som et felles prosjekt, som bidrar i opprettholdelse og videreføring 

av en sterk lokalidentitet på Vålerenga.  
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Som Basso skriver, reproduseres og uttrykkes følelsen av sted gjennom dagligliv og 

”dwelling” (Basso, 1996). Gjennom å leve et sted, og delta i stedet og arrangementer 

som finner sted der, vil man være med på å skape det. På denne måten vil man selv 

kunne innskrives i stedets historie. Kroppslig deltakelse i sted, og begivenheter 

knyttet til dette, vil føre til at man kan inkorporere stedets historie i ens egen biografi, 

og dermed føle en sterkere tilknytning til stedet. Gjennom deltakelse i stedet, knyttes 

det relasjoner, både til omgivelser og til mennesker; stedet får en identitet og blir ilagt 

betydning.  
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Vedlegg 

Vålerengasangen 

Langs med Alnaelva ligger Vålerenga,  

i fra Galgeberg og opp til Etterstad.  

I fra Jordal over Strømsveien til linja  

ligger stripa som vi kaller Vål´enga.  

Ennå er det liv i gamle Vålerenga.  

Her har folk og dyr slått rot og funnet trøst.  

Folk kom vandrende fra Odal´n og fra Eina.  

Folk i dag tar fly og kommer i fra øst.  

Vi har skolen, vi har parken, vi har kirken.  

Vi har flaggstang, men vi mangler en skulptur.  

Dengang kirken brant forsvant det litt av kunsten.  

Men vi har da ennå sport og litt kultur.  

Gamle dager var vel ikke alltid gode.  

Oslo-frokosten kom ikke uten grunn.  

Men vi retter ryggen, går med løftet hode  

slik som Tippen, Kaptein Skau og Lina Lund.  

Borte er nå møllehjul og støperier.  

Våre småhus har vi ennå glede av.  

Vi er enige med Skranes når han sier :  

Vi er stolte av å bo på Vål´enga -  

Christine Melbye  
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