
Løkkefotball på Østkanten

Når man idag slåss drabelig om hver kvadratmeter av Oslos jord tilbeste for lekeplasser og idrettsanlegg for barn og ungdom og de
som eldre er, lever det fortsatt dem av hovedstadens gamle garde som
kan tenke tilbake på glade barne- og ungdomsår og sukke «Den gang da
jeg var ung, da var der piger til» og løkker. Dengang da det var
plass nok og ingen problemer forbundet med trafikkmessig livsfare.

Løkkene, innimellom de mer eller mindre glisne boligstrøk, var de
lett tilgjengelige steder hvor barna tumlet seg i leken, og hvor man etter
livert som årene gikk kunne få tilfredsstillet og avreagert sitt fysiske
overskudd i trangen etter å kappes, etter mer eller mindre uskrevne
spilleregler og lover. Det var ikke så mange «Adgang forbudt»- og ille
varslende trafikk- og parkeringsskilter dengang. Men til gjengjeld løkker
nok seiv om bebyggelsen etterhvert tettet igjen og kanskje et og annet
plankegjerde markerte selve løkke-eierens eiendomsrett. Skjønt akkurat
den lille detaljen unektelig var til for å overvinnes, enten ved at man
klatret over eller fant andre makeligere og snedigere måter å forsere
hindringen på.

Ikke bare var det løkker nok, det var god plass på dem også, og leken
florerte ved at barn og ungdom på den måten og i «uinnvidd jord»
sådde spiren til hovedstadens idrett, og hvoretter idretten gjennom an
nen halvdel av forrige århundre vokste seg gjennom knoppskytingen og
frem til de stadier da fruktene kunne høstes.

Neivisst, løkkenes betydning for Kristianias oppvoksende klekt kan
nok ikke overvurderes, seiv om medaljen hadde sin bakside. Det var
miljøskadd ungdom dengang som nå, man hadde «løkkeramp» og kort
spill og fyll, og man hadde «gateslag» og «løkkekrig» hvor blodet fløt.
Ikke alt var i pakt med lekens natur og idrettens utfordring til fair play.

AV ARNULF GUNDERSEN
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Våre dagers rotløse ungdom er ikke et absolutt nåtidstrekk, og negativt
fortegn kunne altså settes også for mange av dem som holdt til på løk
kene, men felles for alle var løkkenes tilbud om avveksling og spenning
som korrektiv til en tildels grå hverdag i trange økonomiske kår.

Etterhvert som løkkene utover i 1900-årene ble færre og mindre, og
en fastere organisert idrett vant terreng, meldte behovet seg for spesielle
idrettsplasser. Løkke-idretten som sådan var ikke lenger enerådende;
men om enn baneidretten utviklet seg aldri så fremtidsrettet var
det allerede dengang gjort inngrep i den sjarme som var spesiell for
løkkeidretten, og som iallfall var helt vesensforskjellig fra dagens krav
fylte idrett, sett fra såvel deltager- som tilskuersynspunkt.

La derfor resten av denne artikkel være viet nettopp til løkkeidret
tens sjarme, ved at søkelyset rettes mot den positive siden, slik at løkke
rampen, kortspillet og løkkefylla får hvile i fred.

Løkkenes naturlige beskaffenhet under skiftende årstider ga en mang
foldighet av tilbud til lek, idrett og friluftsliv. Mest populære grener var
fotball, friidrett og skihopp. Men man har vel lov til å fastslå at det var
fotballen som fenget mest og ble den gren av løkkeidrett som har satt
flest spor etter seg; skjønt de fleste eldste idrettsklubber i Oslo vil like
fullt føre sine aner også tilbake til friidrett og ski. Men for konkreti
seringens og plassens skyld skal jeg her og nå kaste blikket tilbake på
løkkefotballen, slik den festet rot på Kristianias østkant. Allikevel må
det straks innskytes at fotballen med sin engelske opprinnelse i
sin første grotid i hovedstaden trivdes best på vestkanten, hvor løkkenes
antall også var legio. For den saks skyld kan det likeledes antydes at de
første utviklingsstadier av fotballen på østkanten var betinget av at ung
dommen i «fattigstrøkene» ikke ville ligge etter «snobben» i vest. Øst
kant-ungdommen tok fotballspillet som en utfordring til idrettslig selv
hevdelse, på tvers av sosiale skillelinjer.

Fotballspillet fikk ikke skikkelig fotfeste i Kristiania før fra omkring
århundreskiftet, omkring klubber som «Mercantile» (stiftet 1903),
«Lyn» (1896), «Trygg» (1907), «Frigg» (1904), «Ready» (1907) og
flere klubber alle forankret i vest. Det var også der man fikk den
første og lenge eneste skikkelige banen, nemlig «Stadion» idet det
ikke het Frogner Stadion fra begynnelsen av. Bislett kom i bruk først
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i 1907, Dælenengen ti år senere, og banen på Jordal en gang i 1920-
årene. Dermed måtte trening, tildels også «ordentlige» kamper, foregå
på de løkkene som var av en slik beskaffenhet at lærknlen kunne spilles
noenlunde skikkelig. Men det meste av utstyret var helst ytterst primi
tivt. Det hendte vel at gutteklikkene fikk ordnet med staur til sidesten
gene i målet, men det greide seg også fint med oppstablede mursten på
hver side av den målstreken som ble oppmålt med så og så mange fot
lengder. Og gikk skuddet som ble avfyrt inn, men over målvokterens
fingertupper i en viss høyde, ble målet ikke godkjent. Mål-nett var ikke
til å tenke på en gang —. Dommere var det heller ikke så nøye med,
slik at frispark, «hands» og andre regelbrudd og ulovligheter ble det
ofte tilspisset strid om; men lagene kom som oftest til enighet, og spillet
kunne gli videre. En grei «paragraf» i løkkefotballens florisante tid var
at tre cornere ble vurdert og belønnet som straffespark!

Når jeg ved denne anledning skal stille løkkefotballen på østkanten
i rampelyset, sikter jeg til områdene øst for Akerselven og velger da

Enkelte av hovedstadens tidligere løkker er fortsatt reservert for idrettslige og andre fritids

sysler som dette prektige anlegget på Voldsløkka ved Sagene.
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Det var dengang det da Tullinløkka mellom Historisk Museum og Nasjonalgalleriet i tiden

frem mot 1920-årene var fotballplass.

Griinerløkken og Torshov som geografisk utgangspunkt. I disse strøkene
grodde løkke-gutteklubbene opp som paddehatter i årene rundt 1914, og
ber ligger årsaken klart i dagen. Griinerløkken-bebyggelsen skjedde fra
slutten av 1800-tallet og 15—20 år senere var barn og ungdom vokst
opp til «skjells år og alder», iallfall gamle nok til å ta løkkefotballen
fatt og til å stifte klubber. Både selve klubbnavnene og stiftelsesårene
som er nevnt nedenfor understreker dette. Den samme utvikling fant
sted på Torshov, der bebyggelsen foregikk rundt 1920 og bvorfra ung
dommen i sin tur, i 1930-årene, setter sitt sterke preg på «Skeid», som
nettopp da innledet sin storhetstid blant hovedstadens fotballklubber.
Og utbyggingen av Griinerløkken, Sandaker og Torshov til tross løk
ker var det stadig nok av.
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I Torsliov-distriktet med Vogtsgate som akse begynte fotballens
ekspansjon med Ski- og Fotballklubben Frem 1914, som trente på Myra
løkka mellom Arendalsgaten og Akerselven og i Bjølsenparken, hvor det
var en ganske stor flate, men ruglete og humpete. Det var så som så med
at «ballen gjorde arbeidet», slik det heter i våre dagers fotballtermino
logi. På Myraløkka og i Bjølsenparken holdt også «K.8.» Kristiania
Ballklubb til.

K.B. besto av glitter som etterhvert var blitt for gamle til å leke
«indianer og hvit» på de mange Torshov-løkkene. Guttene fra Vogtsgate
med sidegater førte an, og med en «innflytter» fra Majorstua som leder,
Johs. Jensen. «Frem» ble stiftet skjærtorsdag i 1914, under et møte på
kafé «Ida» i Svingen, nærmere bestemt i Kjelsåsveien, rett under Gref
sen Sanatorium. Klubben hadde i sin midte flere senere kjente navn

Dette glimtet inn bak et plankegjerde i Oslos sentrum nærmere bestemt i Munchsgate

så sent som i 1930-årene, gir i et nøtteskal meget av løkkeidrettens sjarme. Som man ser, så

var det ikke utstyret det kom an på, dengang.
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som kom til å bety meget for idretten i hovedstaden og i bele Norge,
bl.a. den i sin tid så kjente fotballdommer og sportsreferent P. Chr.
Andersen, Aftenpostens navngjetne sportsredaktør. Endel av «Frem»-
guttene gikk ut og over i «Njord» (ikke å forveksle med våre dagers
Njård, som holder til i Røatraktene). Njord hadde tilhold på en stor
løkke ved Akerselven helt oppe ved Christiania Spigerverk i Nydalen.
En mindre løkke til trening og småkamper hadde Torshov- og Sandaker
guttene ved Akerselven, omtrent der hvor De Norske Gjær- og Sprit
fabrikker ligger idag. Era 1915 av glir «Njord» over i Kristiania Ball
klub «K.B .» som ble stiftet 1. januar. Sentrum for denne klub
bens trening og kamper var i Bjølsenparken og på en løkke ved Vogts
gate, der hvor Soria Moria kino-gården senere er bygget. Det myldret
overalt, av spillere fra forskjellige klubber, som imidlertid i sin tur og
tid gikk inn og munnet ut i stiftelsen av «Skeid» i 1925, men denne
klubben fører med rette sin egentlige historie tilbake til stiftelsen av
«K.8.» i 1915.

Av andre fotballøkker som sto til rådighet for Torshov- og Sandaker
gultene var en langstrakt «tarm» langs med Hans Nielsen Haugesgate
på Søndre Asen. Der hvor Nyegaard & Co (Nyco) har sin farmasøy
tiske bedrift mellom Sandaker og Nydalen var også løkkefotballen i
sving på sommerkveldene, foruten på en mindre løkke foran Lilleborgs
fabrikker et stykke lengre nede, like ved Akerselven ovenfor Bentze
broen. Til løkkefotballens epoke kan man vel også regne Åsenbanen,
som lå omtrent der hvor bebyggelsen ved Haarklous plass nå dekker
området. Det var föresten en finere og mer forseggjort plass, opparbei
det med grusdekke, målstenger med nett og brukbar (sagflis)oppmer
king.

I 1916 ble Dælenengen idrettsplass anlagt og var kommunens bidrag
til at Griinerløkken-, Rodeløkken- og Torshov-ungdommen skulle få en
tip-top bane etter dåtidens forhold og krav. Men løkkeidretten blomst
ret allikevel, og på Griinerløkken hadde løkkefotballen i flere år stått i
fullt flor. En rekke klubber ble stiftet. Vi har «Strong» stiftet i 1915

som hadde sentrum i Schleppergrelsgate (med rette kalt «Mestrenes
gate») og hvis fotball var konsentrert til «Teglverkstomta»,livor Dæhlen
engen idrettsplass ble bygget. Ungdommen litt lenger oppe i strøket,
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holdt til på «Lund-løkka» ved krysset Chr. Michelsensgate—Ole Bulls
gate, der hvor nye Lilleborg kirke nå ligger. Løkken gikk kloss ned til
Rolf Strangers eiendom, og den senere så kjente Oslo-ordfører og hoved
stadsentusiast måtte seiv rett som det var «mæle» ballen tilbake til
guttene på Lund-løkka. Disse stiftet forresten i 1916 Dæhlenengen Ski
og Ballklub.

Nede ved Sofienberg kirke og på løkkene der holdt «Spero» til, og
i selve Griinerløkken-distriktet stiftet de fotballintereserte ungdommer
«Ballklubben av 1914», velkjent kalt «8.-14». Men der er verdt å merke
seg at mye av denne klubbens fotball ble praktisert, ikke i Griinerhaven
og på «Cuba» (se nedenfor) men på Hovedøen og på forløperen til det
som i sin tur ble Bislett. Om Griinerløkken-klubbene er forøvrig å
nevne at disse så sent som i 1952 ble sammensluttet i «Griiner» (stiftet
1911).

Jeg nevnte «Cuba», og benevningen av denne løkken kan saktens
trenge sin forklaring. Løkken lå i Akerselvens dalsenking nedenfor San
nerbroen, Øvre Foss og gassbeholderen, som var strøkets «landemerke»
før den i de senere år er jevnet med jorden. Hvor «Cuba» bar fått sitt
navn fra er såvidt jeg vet aldri helt klarlagt. Men et stykke lenger nede

mot Ankerbroen på nedre Griinerløkken, lå det i hvert fall et
beboelsesområde som i sin tid ble kalt «New York». Det er mulig at
Cuba fikk sitt navn på grunn av dette naboskap. Så å si «vegg i vegg»
med Cuba hadde Griinerløkken-guttene Griinerhagen. På begge disse
løkkene fløy også lange guttekropper etter ballen, og blant dem karer
som senere gjorde fin karriere i klubb- og landslagsdrakt. En av dem
var Tom Blohm, målvakten som først var medlem av «Hugin», en klubb
som holdt til på løkkene ved Alexander Kiellands plass (som altså ikke
tilhører Østkanten, men som er mer «middle west»). Sin første av 20
landskamper spilte Tom Blohm i Hugin-drakt. Senere, fra 1939, kom
han til «Lyn», hvor han ble norgesmester i 1945 og 1946. Jeg nevner
Tom Blohm, vel vitende om at jeg da förbigår mange andre fremragende
spillere fra Østkanten, ikke minst Skeid. Men jeg tar sjansen, fordi
«Tom fra Cuba» var en typisk representant for siste løkkefotball-gene
rasjon, og fordi hans vei til topps vitner om at den tiden var forbi da
løkkene var baner gode nok til å drive talentene frem til toppspillere.
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Flere og flere tidsmessige idrettplasser ble anlagt i kommunal- og klubb
regi og en ny epoke ble til.

Fra det livlige klubbmiljø på Torshov og Griinerløkken forflytter
jeg så oppmerksomheten østover, og vi passerer strøket ved Sofienberg
kirke, hvor Sportsklubben Spero holdt til med seg og sine. Og så er vi
kommet til Rodeløkken, hvor den mest kjente fotballøkken var en
firkant som lå der hvor parken nedenfor uføreinstitusjonen Sophies
Minde nå er opparbeidet. Det var «Nasjonalløkka», som bar navnet
etter National-Bryggeriet. Dette drev sin virksomhet i det som idag er
Sophies Mindes sydlige hovedfløy. I den første tiden da Nasjonalløkka
ble brukt til fotball, var den hullete og fæl, men ble etterhvert opp
arbeidet av klubbene i strøket, bl.a. «Engelsborg», «Sprint» og Rosen
hoff Sportsklubb slik at løkken etterhvert presenterte seg i relativt
skikkelig stand. Her sto det i 1920-årene mangt et drabelig fotball-slag.
Tribuner fantes selgsagt ikke, men fra provisoriske tilskuerplasser som
var ytterst fantasirikt og fleksibelt bygget opp av medbrakte kasser og
planker, ble det fulgt med og heiet så det ga gjenlyd i bryggeriets fasade
og videre vest- og østover til Rodeløkkens kolonihaver og «Ola Narr».

Litt ovenfor Rodeløkken-distriktet hadde guttene på Rosenhoff sin
løkkefotball gående på et langstrakt stykke bak «Kølabua», mellom
Rosenhoff skole og skolehagen omtrent der hvor skolens øvingsplass
nå ligger øverst i Dynekilgaten. Her gikk det hett for seg. Ofte havnet
ballen i skolehagens grønnsaksenger og blomsterbed, og lærer Honnings
våg, kalt «Tigern», byttet med neven og lot irettesettelser og trusler
hagle før han aller nådigst sendte ballen i retur. Guttene fra Hasle Ski
og Fotballklubb (stiftet 1911) hadde sin første øvelsesplass på Fryden
berg, bak elektrisitetsfirmaet Per Kures bygninger. Denne løkken ble
etterhvert godt opparbeidet, så her raste det mangt et hissig oppgjør.

Fotball-løkker fantes også i Hovin- og Tøyen-området, og dem man
husker best var Grønvold«banen» tett innpå fyrstikkfabrikkenes arbei
derboliger, og «Normannsløkka» på Kampen. Den sistnevnte lå omtrent
der hvor man nå finner Ensjø stasjon på T-banen. Det var en stor løkke
med et sandet parti i midten og gresstuefelter i hjørnene. Her opererte
klubber som «Frogg» (stiftet 1916), «Kampørn» (1917), «Tøyenkame
ratene», Sørli I.F. (1929) og mange andre.
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Dermed er vi kommet til Vålerengen, og tar da utgangspunkt i Klos
terengen ved Åkebergveien, i krysset ved Kjølberggaten, like bak Bots
fengselet og Aktiebryggeriets hovedbygning, som i sin tur ble Oslo Krets
fengsels avd. B. På denne nå bebygde tomten lå løkken «Klosterenga».
Et ganske høyt nettinggjerde omga plassen, og det ble ikke mer enn en
halvmeter mellom fotballbanens ytterlinjer og gjerdet. Seiv om Kloster
enga ikke akkurat holdt internasjonale mål, så sto det farve av banen,
som var som en magnet for fotballungdommen og tilskuere fra Våler
engen-, Kampen- og Jordal-strøkene. Det var ytterst ildfulle tilrop som
steg opp fra Klosterenga, mens «Pedersen-gutta» fra «Odd», Sports
klubben Sterling (1919), «Forward» og andre holdt på der. En gang
i Klosterengas siste leveår som løkke, sto det et drabelig oppgjør mellom
en Griinerløkken-klubb og Odd, hvis spillere hørte hjemme på nedre
Kampen. Dommer var Harry Næss, populært kalt «Fisker’n». To minut
ter før full tid og på stillingen 3—3 blåste «Fisker’n» straffespark på
Odd og plutselig ble det 3—4 for «hjemmelaget». Det ble en pipekon
sert av dimensjoner som sikkert ga gjenlyd helt nedover mot Gamlebyen
og Loenga, og da «Fisker’n etterpå skulle begi seg hjemover til Torshov,
hadde han politieskorte. Akk ja, intet nytt under solen . . .

Med all respekt for foran nevnte Tom Blohm, ble han som målmann
og «kjendis» klart overgått av Henry «Tippen» Johansen, ektefødt
Vålerengen-gutt fra 1904, den elegante og humørfylte spilleren som i
årene 1928—38 spilte 48 landskamper for Norge og som dessuten er
tildelt «Egebergs Ærespris» for allsidig idrett. Jeg lar «Tippen» fortelle
fra sine første år på fotballbanen, fordi han dermed karakteriserer ikke
bare idrettens løkkelek på Vålerengen, men også eksponerer en del av
de stedene der det skjedde:

Som guttunge sto jeg i en klubb som het «Radik». Seiv bodde jeg
i Sverigesgate helt øverst på Vålerenga, så jeg hadde ikke lang vei til
trening. Den foregikk på Radik-banen, en løkke ved enden av Etterstad
gata inn mot teglverksområdet (Jordalens Teglverk). Senere ble det
stiftet en klubb som het «Spring», vi hadde også en som het «Olymp»,
og begge disse klubbene dannet grunnstammen i Vålerengens Idretts
forening som ble stiftet i 1913.

Vi hadde treningsmuligheter nok, fortsetter «Tippen». På den
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svære Etters tadsletta hadde vi en mindre løkke, «Steinløkka», som bar
sitt navn med rette. lalt var det fire slike små-løkker inne på Etterstad
sletta, og fotballen trillet overalt. Ikke til å undres over at fotballmiljøet
var tett. Vi hadde forresten også en femte bane på Etterstad. Den lå litt
høyere oppe på platået, omtrent der hvor Helsfyr stasjon på T-banen
ligger. Men dit opp kom aldri vi smågutta, det var de eldre som hadde
hånd og hanke om den plassen. Når gamlekara skulle opp for å trene,
bar de velfylte ølkasser på nakken, så det ble trening kan jeg tenke meg.
Men morro var det lell, flirer «Tippen», som ingenlunde er alene blant
Vålerengen-guttene om å ha fått løkkefotballens sjarme og opplevelser
inn fra barnsben av.

Det står ikke til å nekte at løkkefotball-miljøet på Vålerengen var
noe for seg seiv, og de innledende kapitlene i Vålerengens Idrettsfor
enings 50-års jubileumsberetning fra 1963 er fascinerende lesning for
dem som vil fiksere bydelens ungdoms-miljø litt nærmere i tiden fra før
århundreskiftet og et par-tre tiår fremover. Foregangsmennene for (fot
ball) idretten på Vålerengen dukker opp i 1860—80-årene, blant dem
Fridtjof Johansen, kalt «Lusken» et av de mange gåtefulle, men
visstnok ytterst typiske oppnavn som de langt fleste av Vålerengens
idrettsaktive og -administratörer gjennom alle år har mättet finne seg i.
I 1890-årene stifter man bekjentskap med brødrene Bernhard og Oscar
Olsen, som var bydels-idoler for sine prestasjoner på skøyter og sykkel,
med et godt øye også til fotballen.

I 1898 dukker pastor Hans Møller Gasmann opp på arenaen. Han
var lærer (ble i sin tur lektor på Frogner skole) og hadde gjennom alle
år og frem til sin død i 1961 ungdommens fritidsbeskjeftigelse og fri
luftsliv som oppslukende interesse. Dette innbefattet ogå hans lederskap
i Norges Speiderguttforbund, hvis sjef han var i decennier. Men på
Vålerengen var Møller Gasmann fremfor alt fotballlederen. Meget frem
synt så lian at nettopp dette lagspillet var et av de beste korrektiver til
å samle den Vålerengen- og Etterstad-ungdommen som ikke alltid var
like lett å rå med. På Møller Gasmanns initiativ ble «Fotballpartiet
Spark» stiftet i 1903. De første folballøvelsene (det bet ikke trening
den gang) fant sted på Lille Etterstad, hvor det nå er kolonihage. Møller
Gasmann hadde skaffet de engelske spillereglene, og arbeidet etterbvert
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fotballpartiet frem til dyktighet og anseelse, i samråd med en annen
stor idrettspedagog fra Vålerengen, Joh. Skau.

Det gar en rett utviklingens linje fra «Spark», gjennom «Spring» og
frem til stiftelsen av Vålerengens Idrettsforening, som ble til en søndags
formiddag 4. mai 1913 i «Kassesnekkeriet» i Vålerenggaten 29. Både
pa topplan og med sitt arbeide i bredden har V.I.F. betydd overmåte
meget for Kristiania- og Oslo-fotballens utvikling. Klubben har aldri
vært redd for selvgranskning, og utallige er de mer eller mindre sak
kyndige diskusjoner som har foregått pa «Sotahjørnet». Her, i krysset
mellom Etterstadgaten og Strømsveien, var nemlig föreningens samlings
punkt gjennom nærmere 50 år, i mangel av hårdt tiltrengte klubblokaler
(som V.I.F. nå har på Valle Hovin).

Løkkefotballens historie er overmåte interessant, fordi dens spektrum
spenner videre enn til fotballen og idretten alene. Løkkene hadde også
sin store sosiologiske betydning for byens ungdom gjennom viktige 10-
arsperioder. Men løkkene ble etterhvert færre og færre, og de tidsmes
sige og kommunalbygde og -administrerte idrettsplasser overtok rollen
som populære samlingssteder for aktører og publikum.

At det allerede i begynnelsen av dette århundre var et behov for
spesielle idrettsplasser til avløsning for løkkene, vitner den skrivelsen
om som 11 av østkantens idrettsklubber sendte til Kristiania Magistrat
og Bystyre i desember 1908. Skrivelsen er i seg seiv et fremsynt idretts
historisk dokument, som hvis plassen hadde tillatt det kunne for
tjent å bli gjentatt i sin helhet. Men det får være nok å fastslå at man
anmodet byens myndigheter om at «det snarest maa blive anlagt sports
pladse (idræts- og lekepladse) for disse deler av byen». I skrivelsen ble
det trukket sammenligninger med de bedre forhold på Vestkanten, som
hadde F rogner stadion og Bislett, og man anviste områder omkring
Vahls plass, ved København- og Christiesgate som egnede steder for
disse Østkantens «sentralidrettsanlegg». Lille Etterstad-området ble også
anbefalt. Skrivelsen til Magistrat og Bystyre var undertegnet av følgende
klubber; Vaalerengen Fotbaldklub, «Sport», «Mjølner», «Staalsat»,
«Gnist», «Falken», «Thor», «Thorodd», «Skjold», Kampens I.F. og
Vaalerengens I.F. Dermed er nevnt enda noen av de klubbene som var
med og brøytet veien for idrettens og spesielt fotballens fremvekst
i Kristiania og Oslo.

13 St. Hallvard. 1973.
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