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glitter_glam_oslo glitter and glam - Oslo 

INNHOLD
Sensommeren er her og høsten er på vei, skolene starter og ferien er over.

Da er et det på tide med en skikkelig hyggelig familiedag, og det kan vi på Grønlands
Torg bidra med når Smaken av Grønland går av stabelen lørdag 27. august. Da dekker

vi langbord i Smalgangen. Det gir gode muligheter for å tilbringe en fin dag med  
opplevelser og nye smaker i en av Oslos mest spennende og eksotiske bydeler, Grønland. 

Lørdag 17. september arrangerer vi Mote og Gjenbruksdager. Da kan du gjøre scoop 
og finne flotte mote- og vintageklær til fornuftige priser. Velkommen!  
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MARKEDSMEKKA 
FOR MOTE OG GJENBRUK

Har du fått med deg Mote & Gjenbruksdagene her på Grønlands Torg?  
Fra og med i år har du nemlig muligheten til å få med deg denne  

populære markedsdagen to ganger i året!  

Bilder: Solveig Selj 

En kan nesten få følelsen av være 
på reise i utlandet i smalgangen 
som smyger seg fra Grønlands 
Torg og bort mot Akerselva; loka-
le kaffesjapper- dufter av ekso-
tisk mat fra ulike verdenshjørner, 
fargerike tekstiler og bugnende 
salgsboder med 2ndhand og vin-
tage mote.

The Fashion Archives Oslo samar-
beider med Grønlands Torg og er 
en dreven aktør innen gjenbruks-
markeder. Via de kan du leie bord 
og stativ, både som privatperson 
og Slow Fashion aktør. På Mote 

& Gjenbruksdagen i mai var Karo-
line Hestnes, en av eierne av The 
Fashion Archives tilstede og vi 
fulgte med på hennes skattejakt.  

– Mote, gjenbruk og markedsda-
ger er rett og slett noe jeg digger. 
Spesielt her midt i smeltedigelen 
av Oslo. 

Følelsen av å enten kunne finne 
noe helt unikt og å gjøre et godt 
bruktkupp gjør at det kribler 
litt ekstra i magen, sier Karoline 
Hestnes, en av damene bak The 
Fashion Archives Oslo.

Jeg kjøper nesten alt brukt- både 
til meg selv, datteren min og hjem-
met vårt. Da vet jeg at vårt kli-
maavtrykk blir lavere og det er 
også gunstig for lommeboka. 

Skattejakt er moro for store 
og små! 
Blant de yngre er gjenbruk “the 
new normal” og mange barn synes 
denne markedsdagen er artig og 
spennende å være med på. 

Leie i stedet for å eie
I løpet av de siste par årene  har 
vi sett en boom av utleietjenester 

Den som leter skal finne. Gratis ansiktsmaling for barna er alltid populært. 

Anna og Karoline. 

innen turutstyr, verktøy og mer 
og mer innen klær!  På Mote & 
Gjenbruksdagen i mai i år var to 
utleieaktører på plass for å vise 
fram de praktiske og miljøvenn-
lige tjenestene de tilbyr til barn 
og småbarnsfamilier. Karusell til-
byr utleie av fargerike klær til de 
aller minste blant annet fra det 
kule merket Mini Rodini og Sirqel 
tilbyr utleie av parkdresser og sy-
kler til barn.

– Det er veldig gøy å være tilstede 
her på markedet hvor vi møter po-
tensielle framtidige «leietakere», 
sier Anna XXXX, grunnlegger av 
Karusell når Karoline stikker inn-
om standen deres. 

Bli med på den neste Mote & 
Gjenbruksdagen da vel? Hold av 
datoen – lørdag 17.  september er 
dagen for neste gjenbruksjakt her 
hos oss. 

Skatter å finne for alle individer 
som digger gjenbruk! 
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Det jobber folk fra alle verdens 
hjørner i butikken, Tyrkia, Pakis-
tan, Eritrea, Sri Lanka, Vietnam, 
Etiopia, Somalia og Polen for å 
nevne noen.

− Det er en stor fordel at vi har 
så mange språk blant medarbei-
derne. Vår kolonial ansvarlig Ma-
had fra Somalia, har lært seg å si 
hei på alle mulige språk som han 
hilser ulike kunder med, forteller 
butikksjef Kristin Aune som selv 
kommer fra Vadsø. Hun synes det 
er artig å se at kundene oppsøker 

ansatte som kommer fra samme 
land som dem. Da får de snakket 
sitt morsmål og kanskje spurt litt 
om ting de lurer på i butikken.

− De ansatte er flinke til å snakke 
med kundene. Vi er som butikken 
på hjørnet. Kundene kjenner oss 
og er på fornavn, og vi kjenner dem 
og vet hva mange av dem heter.

Hvor ble det av smårettpølsene
Butikksjefen har med seg Marie 
Kjellvik som assisterende butikk-
sjef og Marianne Hysvær som 

ferksvaresjef. Sammen leder de 
butikken med stødig hånd. Kris-
tin Aune startet å jobbe på Meny 
på Grønland for tjue år siden, men 
fartet etter hvert videre til andre 
butikker. I 2019 kom hun tilbake 
som butikksjef.

− Grønland er veldig spesiell, det 
er mye liv her. Forskjellige men-
nesker, stadig nye fjes, men også 
mange faste kunder som vi er på 
hils med. Det er veldig hyggelig, 
og vi har et fint forhold til de fas-
te, sier Kristin.

− Vi har veldig mange kunder, fle-
re enn vanlig. Noen skal bare ha 
lunsj eller en liten matbit i farta. 
Det er over 12 000 handlende i bu-
tikken hver uke, forteller Marie og 
legger til: Når jeg tar ut en vare av 
sortimentet får vi kjapt tilbake-
melding hvis noen savner varen. 
Da tar vi den inn igjen. Som damen 
med smårettpølsene. Hvor var 
de blitt av? Det er en super tilba-
kemelding å få, og nå finner hun 
smårettpølsene i hylla igjen. 

Trekløveret på Meny i Smalgan-
gen forsøker å imøtekomme alle 
vareforespørsler fra kundene, 
selv om butikken er liten i areal. 

– Vi stekker oss langt, men vi kan 
ikke ta inn alt selv om vi gjerne 
skulle ønske det, sier Kristin.

God stemning 
Om sommeren er det litt annerle-
des. Da er det mange ukjente nye 
kunder som dropper innom.

− Det er gøy at de velger oss, og 
på de store dagene velger mange 
kunder oss i Meny. Da vil de ha noe 
ekstra. Den 16. mai var det en helt 
vill kø her, fra ferksvaredisken 
bakerst i lokalet og helt ut til kas-
sa, men ingen kunder klagde. Det 
var godt humør og god stemning. 
Nå skulle folk endelig feire igjen! 
Vi jobbet hardt på forhånd for å 
forberede oss, og det gikk riktig 
bra. Utrolig deilig, sier Kristin. 

Det er i det hele tatt mye plan-
legging for å få butikken til å gå 
rundt. Lederteamet starter noen 
uker før de store dagene.

− Dette har vi blitt veldig gode 
på. Når det er store merkeda-
ger er det oss tre og en til som 

HAR DET GØY: Jørgen og Hisham er gutta i ferskvaredisken. De erter hverandre i ledige stunder og har det gøy, men det viktigste er at 
de er gode på fisk og kjøtt og kan gi kundene gode råd på kjøpet.

MANGFOLD 
PÅ MENYEN

Menybutikken på Grønlands Torg er noe for seg selv. Her finner du et rikt utvalg  
av mat og drikke fra alle verdens hjørner. Lokale matskatter, friske ferskvarer og vegetarmat 

serveres av en herlig gjeng ansatte som er like mangfoldige som varesortimentet.

Tekst og foto: Tore Kristensen

MATSKATTER: På Meny er det 
stolte av sitt utvalg av lokalpro-
dusert mat. Balholm cider kom-
mer fra en familiedrevet produ-
sent i Sogn og Fjordane.
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planlegger hele butikken. Vi som 
team er gode på å planlegge og 
hjelpe hverandre. Og alle hjel-
per alle her. De som er ansvar-
lige for de ulike områdene trår 
også til for å bidra på andres 
områder. Vi tre jobber ganske 
likt og har en felles forventning 
til hva som trengs. Det hadde 
vært utfordrende om det ikke 
var slik, men vi har lært hver-
andre å kjenne, sier Marie som 
har jobbet i to år på Grønland.  
− De to åra har gått fort og det 
føles som om jeg alltid har jobbet 
her, sier hun med et smil.

Lærer av hverandre
− Folk liker å jobbe her. Det er fint 
her og alle har høy arbeidsmoral. 
Vi klarer også å ha det gøy på job-
ben, som når Marek kommer på 
jobb. Han har en utrolig smitten-
de og god latter. Når han setter i 
gang, skjer det noe med oss alle, 
både ansatte og kunder, sier Kris-
tin og Marie tar over:

− Mens andre ledere sier at nå må 
vi få opp effektiviteten har vi det 
litt motsatt, og må si pust litt rolig, 
sier Marie og Marianne skyter inn:

− Dette er den morsomste butik-
ken jeg har jobbet i! Dette er en 
ujålete butikk. Også skjer det så 
mye gøy rundt om her på Grøn-
land. Her en morgen kom det åtte 
blåkledte folk bærende på et 
kjempeblåbær. Det er alltid noe 
artig som skjer her på torget. Vi 
kunne ikke hatt en bedre plasse-
ring! Vi har til og med dagslys inne 
i butikken. 

Duften av Grønland
Kristin trekker frem det gode mil-
jøet i butikken. Medarbeiderne har 
jobbet i butikken i mange mange år.

− Vi jobber tett og snakker mye 
med hverandre. Vi ser hver-
andre hele tiden. Her jobber vi 
tett med hverandre, selv om man 
er i forskjellige avdelinger, sier 

Marianne og Marie legger til: 
− Vi har lite lagerplass. Så da må 
det gå fort i svingene. Alle varene 
må ut i hyllene med én gang. Det 
krever masse planlegging.

Lederteamet er samstemte i at 
det er mye som skjer her på tor-
get, det er et samlingspunkt.

− Det lukter alltid god mat. Når jeg 
kommer ut fra T-banen om mor-
genen og opp på torget lukter det 
deilig indisk curry. Da kjenner jeg 
at jeg er på Grønland, sier Marie.

Mange forskjellige kunder
− Vi er gode på nyheter og har en 
egen vegetardisk. Den er kjempe-
populær, særlig blant unge kun-
der, forteller ferskvaresjef Mari-
anne og Kristin utdyper:

− Vi har ikke én kundemasse, men 
mange forskjellige. Vi må gi noe 
til alle og møte kundenes behov. 
Vi har folk som vil ha økologisk 

«Det er en stor 
fordel at vi har så 
mange språk blant 

medarbeiderne.»

TREKLØVER FORAN URTEHYLLA: Ferskvaresjef Marianne Hysvær, butikksjef Kristin Aune 
og assisterende butikksjef Marie Kjellvik styrer mangfoldige Meny på Grønlands Torg.

«Vi har ikke én kundemasse, men mange forskjellige.»
mat, de prisbevisste som ser et-
ter gode tilbud og de kvalitetsbe-
visste som vil ha det lille ekstra. 
Derfor har vi blant annet and i 
kjøttdisken. Butikken er spesiell 
fordi kundeutvalget er så spredt. 
Vi må sjonglere mye for å få det 
til, men det er en morsom butikk 
å jobbe i. Stort sett full fart hele 
året.

Marianne forteller at folk elsker 
nyheter. 

− Tre ganger i året slipper leveran-
dørene nye varer. Vi fronter disse 
og kjører på med plakater. Folk er 
helt ville etter det. Vi bytter litt 
ansikt da, det er kjempeartig. Vi 
ligger helt i toppen på salg av ny-
heter blant Menybutikken i Nor-
ge.  Stort engasjement både blant 
kunder og medarbeidere. Det 
er alltid like spennende å se hva 
som selger. Gult design går særlig 
godt her på Grønland. 

Marianne har lagt merke til at på 
andre Menybutikker hun har job-
bet så går det mest i rød yoghurt. 
Bringebær eller jordbær, mens 
her på Grønland kjøper folk de 
gule med melon, eller ananas.

Matskatter fra  
småprodusenter
Ferksvaresjefen Marianne er 
opptatt av kortreiste produkter.  
− Vi har mange matskatter her 
som Balholm cider fra en fami-
liedrevet produsent i Sogn og 
Fjordane og flotte asparges fra 
Hvasser. Balhom er et alkohol-
fritt alternativ og har en artig 
historie. Damen på etiketten 
var den første kvinnen som be-
steg Romsdalshorn på slutten av 
1800-tallet. Vi har også en masse 
lokale oster og håndlaget sjoko-
lade fra «Jentene på tunet». Det 
lages mange sykt gode produk-
ter rundt om i Norge, og vi må få 
dem ut i verden! Vi har verdens 
beste bær og epler, sier ferskva-
resjefen entusiastisk.

Meny har vært gode på å fremme 
de lokale produsentene, og under 
korona ga de ti prosent tilbake til 
de lokale aktørene. I tillegg har de 
opprettet en stipendordning slik at 
de minste aktørene skal klare seg.  
− Det er så bra, og vi er stolte av at 
Meny gjør dette og gir små aktører 
flott hylleplass i butikkene. Vi er 
unike på dette. Før var ostedisken 
vår full av nesten bare utenland-
ske oster, franske, spanske og ita-
lienske. Mens nå er over halvpar-
ten av ostene norskprodusert. Det 
er artig, men du får selvsagt fort-
satt gode utenlandske oster. Det 
er større mangfold i ostedisken nå, 
forteller Marianne.

Folk kan også bestille varer på 
forhånd i butikken. Hvis du skal ha 
fest kan du forhåndsbestille varer 
som ferske reker, ulik sjømat, and 
eller biff. Butikken kan også ordne 
med et ostefat, men driver ikke 
med catering.

Men nå har ikke butikksjef Kris-
tin Aune, assisterende butikksjef 
Marie Kjellvik eller ferskvaresjef 
Marianne Hysvær mer tid til prat. 
Butikken må holdes i tipp topp 
stand. Her skal det etterfylles 
med varer i hyllene for å ønske 
nye og faste kunder velkommen 
til en trivelig handel her på Grøn-
lands Torg. 

SPILLER EN VIKTIG ROLLE: Saiqa er butikkmedarbeider. Hun er verneombud og spiller 
en viktig rolle blant medarbeiderne. Her ekspederer hun lokale drikkeskatter.



Karat Gull AS
Grønland 15, 0188 Oslo

Tlf: 21 39 39 14  Tlf: 483 92 222 @karatgull

Vil du selge ditt gull?Vil du selge ditt gull?
Vi betaler deg med  Vi betaler deg med  
en gang, til markedets en gang, til markedets 
beste priser!beste priser!

Finhet: 14 karat 18 karat 21 karat 22 karat  24 karat

Velkommen til enVelkommen til en 
hyggelig handel hos Bedi´s!

 Høstens favoritter finner du her!



Champagne glass 84,90
Middagsservise - fullt sett - 1500
Serveringsfat blad 49,90
Glass skål med lokk  fra 49,90

Skjærebrett tre 149,90
Skjærebrett tre  109,90
Kjøkkenredskaper silikon og bambus fra kr 49,90
Krydderhylle 74,90

Telysholder 49,90
Telysholder bling 199,90
Sølv tekopp sett 224,90
Bestikk sett 30 deler 1200,-

Bordbrikke 49,90 
Gresskarpynt 15
Ananas 15
Vannglass 59,90

Home Q er en innholdsrik butikk på Grønlands Torg. 
Hos oss finner du et bredt utvalg av varer til hjemmet. 
Her finner du alt fra dekketøy og kjøkkenutstyr til møbler 
og pyntegjenstander. Ta deg en tur og opplev en bugnende 
butikk med flotte kvalitetsvarer til god priser.

Kjøkkenklut 19,90
Jernpanne 284,90
Kasserolle 649,90
Glassbeholder med lokk  fra 49,90

FRISK OPP HJEMME!



Home Q har et bredt utvalg av tepper i ulike 
størrelser, motiver og materiale. 

Home Q har et spennende utvalg av senger. 
Kom innom for en titt!

Pris på forespørsel 

Pris på forespørsel 

Kampanje: 
Drillan vaskbart Teppe:

160x230, 300,-
180x280, 400,-



ISABELLA
HAR 3 MILLIONER           PÅ TIK-TOK

Isabella er bare 22 år men har allerede rukket å gjøre seg bemerket i sosiale medier 
med sine drøye 91 000 følgere og nesten 3 millioner likerklikk på TikTok. Nisjen er mat 

- testing av oppskrifter, trender, restauranter og ulike challenges.

Sola gløtter inn i Smalgangen og 
det er en sprudlende jente som 
møter oss på torget. Isabella har 
en ny oppskrift hun skal teste og 
listen over ingredienser er lang!

Hva er du på jakt etter i dag?
– Jeg skal lage Birria Taco. Jeg har 
hørt at de har geit hos slakteren 
så jeg håper jeg kan få med meg 
det. Jeg gleder meg til å sjekke ut 
frukt og grønt - jeg trenger sykt 
mye forskjellig chili, og masse 
krydder.

Den trendy tacoretten hun skal 
lage inneholder blant annet gua-
jillo – og ancho chili. Hun kjører 
et raskt googlesøk før hun gy-
ver løs på grønnsakshyllene hos 
Grønlands Torg Frukt og Grønt. 
Her mangler det ikke på utvalget. 
Grønnsakene er linet opp på rek-
ke og rad og i krydderhyllene er 
det som en eksplosjon av eksotis-
ke krydder og urter.

– Jeg har vært ganske «basic» i 
matveien, men nå som jeg har tes-
tet så utrolig mye forskjellig har 
det definitivt åpnet opp for nye 
spennende smaker.

TikTok-suksess og familie-
tradisjoner
TikTok-suksessen var en tilfeldig-
het. Da koronaen kom var det lite 
å gjøre og mye av tiden gikk med 
til å skrolle seg gjennom mer eller 
mindre inspirerende videoer på 
sosiale medier. En dag bestemte 
hun seg for å prøve selv.

– Jeg hadde ingen plan, jeg tenkte 
bare at dette vil jeg prøve, fortel-
ler Isabella.

Det startet med noen random vi-
deoer, etterhvert ble det testing 
av ulike trender som igjen resul-
terte i hennes faste videospalte 
«La oss teste».

– Jeg tror folk liker at det ikke er 
noe press på kanalen min. Det er 
uhøytidelig, gøy, og jeg tester ab-
solutt alt.

Isabella er halvt norsk og halvt 
sør-afrikansk. Mat har alltid vært 
et sentralt samlingspunkt i fami-
lien, men det var absolutt ikke en 
selvfølge at det var det hun skulle 
ende opp med.

– Jeg har alltid vært sykt glad i 
mat og jeg spiser mye, men jeg 
visste ikke at det skulle være så 
gøy å faktisk lage det.

Hvor henter du inspirasjon fra?
– Bestemor er nok den største 
inspirasjonskilden. Hun lager all-
tid så sinnsykt god mat, og alt er 

laget fra bunnen av. Jeg håper jeg 
også blir sånn – den som inviterer 
og fyller bordet med alle slags 
retter.

Selv om TikTok-suksessen og føl-
gesskaren har vokst seg stor har 
Isabella beina godt plantet på jor-
da..

– Jeg setter utrolig stor pris på 
de som følger meg og engasjerer 
seg i videoene mine. Jeg prøver så 
ofte jeg kan å teste oppskrifter og 
utfordringer som følgerne mine 
gir meg - jeg vil at de skal føle seg 
hørt og sett.

Følgerne hennes representerer 
hele spekteret – alt fra unge gut-
ter og jenter, til voksne damer 
som gjerne gir noen mattips på 
veien.

Hva er det som slår best an?
– Oppskrifter og retter som folk 
tenker at er vanskelig å lage. De 
ser meg gjøre det og tenker litt 
sånn; kan hun så kan jeg. Jeg håper 
jo at jeg kan inspirere folk til å 
prøve ut nye ting også.
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«Jeg tror folk liker at det ikke  
er noe press på kanalen min.  
Det er uhøytidelig, gøy, og  

jeg tester absolutt alt.»

«Bestemor er nok den største 
inspirasjonskilden. Hun 

lager alltid så sinnsykt od mat, 
og alt er laget fra bunnen av. 
Jeg håper jeg også blir sånn»



UPRETENSIØS 
NOSTALGIKER 

Sommer og grillsesong er definitivt favoritten, men Kaayne engasjerer publikummet 
sitt med upretensiøse og energiske matvideoer – hver dag, hele året. Oppskriften er 

enkel; god mat som alle kan lage, en klype humor og en god dæsj personlighet.

Vi møter han på Grønlands Torg 
hvor innkjøp til dagens middag 
står på planen.

– Vi må ha en biff fra slakter’n her 
borte. En saftig biff med fries og 
freshe grønnsaker slår aldri feil. 
Vi skal jo spise mindre kjøtt osv, 

men en god biff er nok grunnen til 
at jeg aldri blir vegetarianer, for-
teller han med et smil.

Han tar en rask svipe innom Ho-
meQ for å finne ei fjøl han kan 
dandere biffen på. Det skal være 
ufiltrert, enkelt og rett på sak.

– Jeg får mye tilbakemeldinger, 
spesielt fra menn, som sier at de 
ikke trodde de kunne lage noe 
særlig mat, men at jeg får det til å 
virke enkelt og at de får lyst til å 
prøve – det er hyggelig.

«Jeg tror det 
er viktig å vise 

personlighet, tørre 
å være seg selv. 

En oppskrift kan 
enkelt kopieres, men 

personligheten din 
kan ingen kopiere.»

Han saumfarer grønnsakshyllene 
på Grønlands Torg Frukt og Grønt 
med stort engasjement, og stop-
per ved det han mener må være 
verdens største granat eple. – Shit 
– den er svær!

– De har så mye digge råvarer her, 
jeg finner alltid noe nytt og spen-
nende, legger han til før han put-
ter et par store poteter i posen.

Interessen for mat har alltid vært 
der. Som barn bodde han både i 
Thailand og Kambodsja og mye av 
interessen for ulike kulturer, råva-
rer og smaker kommer derfra.

– Da jeg bodde der nede spiste jeg 
mye god mat. Mye god gatemat 

og mat med mye smak. Jeg husker 
jeg kom hjem til Norge og tenkte 
at maten her var litt kjedelig.»

For Kaayne handler det ikke om 
å gjøre alt riktig. Det trenger ikke 
se bra ut og det trenger ikke alltid 
å være sunt. – Det er så mye nos-
talgi i mat. Jeg vil at folk skal tør-
re å være stolte av det de syns er 
godt, selv om det ikke nødvendig-
vis er så sunt eller «riktig».

– Jeg tror det er viktig å vise person-
lighet, tørre å være seg selv. En opp-
skrift kan enkelt kopieres, men per-
sonligheten din kan ingen kopiere.

Mens praten går skjønner vi hva 
han snakker om – han er virkelig 

like likandes og nedpå som han 
fremstår i sosiale medier. Selv 
tror han dette er mye av nøkke-
len til at det han gjør blir så godt 
mottatt.

– Jeg tror jeg ufarliggjør matla-
ging litt ved å vise at det ikke tren-
ger å se bra ut, og det trenger ikke 
å være vanskelig. Det er ikke noe 
fokus på sunn eller usunn mat – 
det er enkelt og ærlig. Jeg gjør 
kanskje litt opprør mot det per-
fekte og det polerte.

– Jeg prøver ikke å bli likt av alle. 
Jeg gjør min greie og jeg tror folk 
legger merke til at jeg trives med 
det jeg gjør.
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Oslo Fashion tilbyr et bredt utvalg av selskapskjoler  
til gode priser. Her finner du kjolen til den  

store anledningen.

Drømmekjolen venter på deg! 

oslofashion.no
Åpningstider: Man-Fre 10-18 | Lør 10-17

OsloFashion_juni2022.indd   1OsloFashion_juni2022.indd   1 23.06.2022   14:0523.06.2022   14:05

 

BARNESKO 199,-
SKO FOR VOKSNE FRA KR. 299,-
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Stylistene raidet butikkene for 
tekstiler, interiør og eksotiske 
smaker til middagsfest hos liga-
medlem Tone Kroken. 

Med hver sin unike stil har disse 
jentene øye for detaljene, og hva 
er vel et bedre sted å gå på opp-
dagelsesferd etter skjulte skat-
ter enn på Grønlands Torg? Sje-
fen bak grytene er den mat- og 
vinglade folkefavoritten Christer 
Berens, som hadde laget en egen 
handleliste til damene. I tillegg 
til Annette består ligaen av Tone 
Kroken, Linda Elmin, og Marianne 
Haga Kinder.

− Grønnsaksbutikken, er på en 
måte utgangspunktet for man-
ge for å reise til Grønlands Torg. 
Det er rett slett grunnen til å rei-
se ditt. Resten er ren bonus. Du 
finner et enormt utvalg av kryd-
der, urter og grønnsaker. Også 
får man tak i ting man sliter med 
å finne andre steder. Særlig ek-
sotiske ting og smaker. Det er 
også veldig gøy med den ordent-
lige kjøttbutikken. Hos slakte-
ren går det så mye kjøttvarer 
hver dag at det alltid er ferske 
varer i disken. Og det til en helt 
annen pris enn ellers, forteller 
Annette.

Finner nye smaker
− Vi er alle sammen mye ute på 
reiser der vi møter mange nye 
smaker. Da vil vi gjerne finne igjen 
smaker og gode ting fra turene 
også når vi er hjemme. Vanlige 
dagligvarebutikker her i byen har 
ikke så bredt assortiment. Men på 
Grønlands Torg er det et utrolig 
bredt utvalg. Der får du tak i det 
du ønsker, sier Annette og vi spør 
om hva som var det artigste de 
fant på Grønlandsekspedisjonen.

− Det artigste vi fant … Vi hadde 
en lang diskusjon om alle typer 
tyrkiske brød. Det sto nemlig på 

SPINNVILT  
SPENNENDE 

PÅ GRØNLAND
Stylistligaen har vært på oppdagelsesferd på Grønlands Torg. De er en gjeng på fire 
damer som jobber med interiør, foto og styling.  – Grønland er et lite skattekammer. 
Det er rett og slett noe man forventer seg litt av, men det er så mye mer av alt og så 

mye bedre, sier ligamedlem Annette Nordström.

Tekst: Tore Kristensen/Foto: Bård Gundersen

lista til Christer. Vi fant tjue ulike 
tyrkiske brød og endte opp med 
å kjøpe seks av dem. Sånn er det 
med alt. Du skal finne én ting, men 
du finner et hav av alt. Det er helt 
unikt.

Insane godt
Etter at damene i Stylistligaen 
oppdaget Grønland er de titt og 
stadig innom. Annette trekker 
frem at det ikke bare er maten 
som er spennende på Grønlands 
Torg.

− Du finner en masse annet rart. 
Bare stoffbutikken … Der blir vi 
helt spinnville. Det er så mye flot-
te farger og mønstre å velge på, 
som du ikke finner noe annet sted.

Hvis du blir småsulten på handle-
turen finnes det mange spiseste-
der på torget, men Annette har en 
favoritt.

− Du bare må prøve kebaben på 
hjørnet ved kjøtthandleren. De 

baker sitt eget pitabrød. Det er 
insane godt.

Et annet pitstop hun anbefaler er 
barbereren. 

− Det er artig at du kan ta en or-
dentlig runde hos dem. De er vel-
dig flinke. 

Et stort smil
− Du finner også Norges beste 
Fretexbutikk her. Den er helt rå, 
og det er alltid kupp og scoop å 
finne der. De har et stort utvalg av 
brukte klær og ting. Nips og naps. 
Vi er bruktfans og gjenbruk er vi 
virkelig tilhengere av. Her finner 
du designerplagg inn imellom. Du 
kan gjøre skikkelig funn, også i 
forhold til interiør.

Annette synes også at miljø-
et på torget er verdt å nevne. 
− Det er et stort smil. Det er mas-
se blide, hyggelige, utadvendte 
og hjelpsomme folk på Grønlands 
Torg. Veldig rikt på kultur. Da vi 

var der første gang var alle supe-
rengasjerte, og menneskene der 
har et godt høyt energinivå.

Et annet poeng hun synes er greit 
å nevne ar at det er enkelt å kom-
me seg til Grønland. T-banen har 
stasjon rett under torget og det 
går flere busser i området. Kom-
mer du med egen bil er det bare å 
kjøre inn i parkeringshuset og gå 
rett ut i Smalgangen.

Når handleturen er over, reiser 
Stylistligaen til Christer Berens 
som står klar på kjøkkenet. 

− Han liker å sørve damer og vi 
liker å bli servert. Vi sier ikke nei 
takk når han inviterer til fest. Han 
lærer oss litt om vin og mat, og 
han er en sabla ålreit fyr. Blir alltid 
like glad av han. 

Dekketøy til middagsbordet, til-
behør til kjoler, råvarer til mid-
dag og godsaker til dessert er alt 
handlet på Grønlands Torg.

Bare stoffbutikken … Der blir vi helt spinnville. 
Det er så mye flotte farger og mønstre å velge på, som 

du ikke finner noe annet sted.
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STYLIST LIGAEN
Annette Nordström forteller at de er alle i samme gate, men har fire vidt  
forskjellige stiler. − Vi komplimenterer hverandre veldig i stil. Et rom er i  

utgangspunktet en hvit boks, og når du fyller det får du veldig forskjellig resultater.  
Vi jobber sammen og hver for oss, forteller Anette Nordström.

Linda Elmin jobber som inte-
riørdesigner, interiørstylist 
og scenograf for reklame og 
filmer. Som interiørdesigner 
hjelper Linda kundene med 
alt fra farge palett, til hele 
interiøret i hjemmet. Hun 
eier også en interiørbutikk 
på nett som heter Hviit. Hun 
sier at hun er den som er 
mest skandinavisk, tidløs og 
nedtonet i stilen. − Jeg bru-
ker nedtonede farger, men 
elsker kontraster i materia-
ler og overflater.

Instagram:  
@hviit

Marianne Haga Kinder er 
influencer og foredragshol-
der, og har de siste syv årene 
bygget opp  
@inspirasjonsguidennorge 
som har passert 160 000 føl-
gere. Hun jobber med foto, 
film og styling rettet mot so-
siale medier. Selv beskriver 
hun at hun har en klassisk, 
litt maskulin stil med innslag 
av «gold and glam». − Jeg 
elsker tilbehør som marmor 
og gull for å myke opp stilen. 
Jeg liker godt litt hverdags-
glam og er alltid opptatt av 
at alle skal ha det bra.

Instagram:  
@marianne_haga_kinder 
@inspirasjonsguidennorge

Annette Nordström job-
ber som interiørdesigner, 
fotograf og interiørstylist 
for foto og film. Hun skaper 
inspirerende innhold for in-
teriørmagasiner og for flere 
store norske selskaper.

Hun beskriver seg som den 
fargerike bohemen. − Jeg 
elsker å mikse teksturer, 
mønstre og farger. Gjenb-
ruk og varer av god kvalitet 
blandet med overraskende 
elementer og farger er min 
interiør-pasjon!

Instagram:  
@annettenordstrom.no

Tone Kroken er stylist og 
interiørarkitekt. Hun blir 
motivert av å gå på søndags-
tur i en park eller en skog og 
når hun trener. Da finner Tone 
roen som gir nye impulser. 
Hun sier selv at hun bobler 
over av nye idéer og har alltid 
en masse planer. − Jeg er 
en idéskaper. Jeg elsker at 
vi i Stylistligaen er fire helt 
forskjellige stylister som gir 
hverandre så masse inspi-
rasjon og glede. Sammen er 
vi et superteam med masse 
energi.

Instagram:  
@tonekrok

www.noeforenhver.no           www.facebook.com/noeforenhver.no

Søppelbøtte
5 liter.

99,-99,- 79,-79,-
Ryggsekk
Barnehage.
Ass. modeller. 

Ryggsekk
Barnehage.
Ass. modeller.

99,-99,-
Memo merkelapper
Ass.

10,-10,-

Stor kalkulator

Fra pris:

59,-59,-
Badehåndkle
Store, microfleece.
Fra pris:

79,-79,-
Drikkeflaske
Glass.
Veil 79,-

29,-29,-
Matboks 
Ass. motiv.

30,-30,-

SKOLESTART!SKOLESTART!

Stort utvalg drikkeflasker/matbokser til alle aldre!

Grønlands Torg • Smalgangen 5A, 0188 Oslo • Ålingen Kjøpesenter • Myren 19, 3570 Ål

4-pk

Dette er kun 

et lite utvalg.

Mye mer 

i butikkene!
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MAT-MEKKA
Du finner alt ganen, maven og hjertet kan begjære 
i Smalgangen. Et enormt utvalg av krydder, grønn-

saker, fersk sjømat og kjøtt rett fra slakteren. Vi 
har samlet et knippe oppskrifter som inspirasjon, 
og alle ingrediensene finner du på Grønlands Torg, 

Oslos Mat-Mekka.

GRILLET HJERTESALAT  
MED RISTEDE KAPERS 

Hjertesalat på grillen er noe du må forsøke i sommer. Med smakfulle 
kapers og litt revet kraftig ost blir dette en pikant liten rett eller det 
beste grilltilbehøret.

Tilberedning: Under 20 min 

Ingredienser:
2 hjertesalat 
2 ss olje til pensling 
1 dl kapers 
4 ss reven godt moden hvitost
pepper 

Vinaigrette: 
4 ss olivenolje 
1 ss rødvinseddik 
1 ts sennep 
1 båt hakket hvitløk 
2 ss finhakket frisk kruspersille 
salt og pepper 

Fremgangsmåte: 
• Skyll og tørk salaten og del den i to. Pensle salaten med olje. 
• Legg salaten på varm grill med snittflaten ned. Grill til den har fått 

farge. Snu etter ett par minutter. Grill videre ett par minutter.
• Skyll og tørk kapers. De kan ristes i en tørr panne på forhånd eller 

legges på folieark på grillen.  
Bland sammen alle ingrediensene til vinaigretten. 

• Server nygrillet hjertesalat med vinaigrette, kapers, finrevet ost og 
nykvernet pepper. 

Kilde: Opplysningskontoret for frukt og grønt – frukt.no

Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no. / Marte Garmann

Kilde: Alle oppskrifter er fra  
Opplysningskontoret for frukt 
og grønt – frukt.no

FISK PÅ ROTGRØNNSAKSENG
En nydelig ovnsrett med rotgrønnsaker som gulrot, sellerirot og fisk 
som stekes sammen i ovn. Karri, hvitløk, frisk ingefær og kremfløte gir 
den en veldig god og pikant smak. Her serverer vi en mos av poteter, 
kålrot og knollselleri til. 

Tilberedning: 40-60 min 

Ingredienser: 
50 g revet gulrøtter 
50 g revet sellerirot 
600 g torskefilet (annen hvit fisk 
kan også brukes) 

Saus:
2 dl hvitvin eller Mozell 
2 dl kremfløte 
1 ts salt 
½ ts pepper 
½ ts sukker 
2 båter finhakket hvitløk 
1 ss revet frisk ingefær 

Fremgangsmåte: 
• Riv grønnsakene grovt på et rivjern eller i en foodprosessor. Legg de 

revne grønnsakene i bunnen av en ildfast form. 
• Del fisken i passe serveringsstykker og legg den oppå grønnsakene. 
• Bland sammen alt til sausen og hell den over fisken og grønnsakene. 
• Dekk formen med aluminiumsfolie. Stek formen i ovn med varmluft 

og på 170°C i ca. 30 minutter. Server formretten nylaget f.eks. med 
en rotmos til. 

ENKELT OG GODT: denne form-
retten er enkel å lage og veldig 

god på smak. Du kan også bruke 
sei, kveite eller annen hvit fisk. 

Pynt gjerne med noen ferske 
reker før servering. (Foto: Opplys-

ningskontoret for frukt og grønt 
– frukt.no / Synøve Dreyer)
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SMASH BURGERS
Man – Søn 11–00

Grønlands Torg | Røa Torg

@fretexgronland  
har butikken full av godbiter. 

@thefashionarchivesoslo  
sørger for at Smalgangen er full av vintage, 

2ndhand og Slow Fashion kupp!

Gled deg til en inspirerende og morsom dag! 

Velkommen

LØRDAG 17. SEPTEMBER 
ER DET DUKET FOR  

MOTE & GJENBRUK PÅ GRØNLANDS TORG 

Egenannonse_juni2022.indd   5Egenannonse_juni2022.indd   5 27.06.2022   14:4127.06.2022   14:41



Klokke 
Guess 
1919,-

Belte 
Alberto 

199,-

Genser 
Solid 
299,-

Sko Vannucci  
599,-

Boxer Dovre 
3-pack 349,-

Lommebok 
249,- bukse 499,-

Skjorte Bruun & 
Stengade 399,-

Sokker JBS 
3-pack 99,-

HØSTENS TRENDER 



Under Glade dager har vi mange morsomme aktivi-
teter for de aller minste. Det er bare å kose seg med 
hoppeslott, ansiktsmaling og gratis utdeling av suk-
kerspinn og popcorn. Ballonger får barna også av vår 
vandrende trylle- og ballongklovn. Vi arrangerer mange 
morsomme konkurranser og barna får også godterier.

Årets Glade dager ble en knallsuksess og neste år 
håper vi du og din familie kommer hit til oss på Grøn-

lands Torg. Her finner du fantastiske råvarer. Ta tu-
ren til Meny, Kjøttbutikken eller Frukt & Grønt og fyll 
handlekurven med både nye og ukjente varer.

Er du sulten finner du mange spisesteder på torget 
der du kan spise blant annet tyrkisk, italiensk og norsk 
mat og nyte stemningen mens du blir god og mett.

Håper vi ser deg!  

GLADE DAGER 
PÅ GRØNLANDS TORG

Hvert år feirer vi at sommeren er godt i gang og at ferien er rett rundt hjørnet. Årets 
Glade dager ble arrangert helga 14-15 juni. Det ble noen morsomme familiedager for 
store og små. Vi byr på mange aktiviteter, gode smaker og bra tilbud. Nest år håper vi 

du og din familie tar turen og blir med på feiringen i Smalgangen!

Foto: Solveig Selj

SMAKEN AV GRØNLAND  
27. AUGUST

Vi pynter til fest og dekker langbord i Smalgangen! 

Alle serveringsstedene 
selger deilig og spennende 
retter! Det kommer også 
Food Trucks og smaksboder 
fra flere eksterne aktører. 

Butikkene tilbyr et bredt 
utvalg av flotte varer og 
høstnyhetene er tatt frem.

Illustrasjon: All-free-download/BSGStudio

Gode smaker fra:
• Stamhuset (pop up)
• Poke Poke
• JØNK (burger)
• Shawarma House (tyrkisk)
• Beirut Kebab (libanesisk)
• Saray Restaurant (tyrkisk)
• Grønlands Torg Frukt & Grønt
• Meny
• CoffeeHeaven

Mange gode smaker  
og yrende liv i Smalgangen

Ta deg en tur!

32 

GRØNNLAND TORG      1  2022

33 

GRØNNLAND TORG      1  2022



Vi har det ferskeste kjøttet til best 
pris! Våre medarbeidere er profes-
jonelle slaktere med lang erfaring 
i bransjen. Vi har et stort utvalg 
okse, lam, pølser og marinert kjøtt. 

Lammecarré
Slik gjør du
1. For best resultat, legg kjøttet i romtemperatur i 

minimum 30 minutter før du skal bruke det.
2. Forvarm stekeovnen til 125 °C. Snitt et rute-

mønster i fettsiden på lammecarréen. Bruk en 
skarp og spiss kniv og se til at du ikke skjærer 
helt ned i kjøttet.

3. Krydre kjøttet med salt og pepper. Varm en 
stekepanne med smør eller margarin og brun 
kjøttet godt på begge sider. Ha hvitløksbåter i 
pannen mot slutten av bruningen.

4. Legg kjøttet og hvitløken over i en ildfast 
form. Sett formen inn i ovnen. Bruk et steke-
termometer og stek til ønsket kjernetempe-
ratur. Kjøttet er medium stekt ved 60-65 °C, 
medium pluss ved 65-70 °C og gjennomstekt 
ved 76 °C. Hvil kjøttet i 5-10 minutter før du 
skjærer i det.

5. Skjær kjøttet mellom bena og server «lamme-
klubbene» med ønsket tilbehør.

Kilde: Matprat

Ingredienser
• 2 stk. hel lammecarré  

(á 350 g)
• 1 ss smør
• 4 båter hvitløk
• 1 bunt frisk timian

Grønlands Torg Kjøtt  
– Halal

Åpningstider: Man – kl. lør 10–20 | Søndag kl. 11–18 | Tlf.: 22170099



HØSTENS 
Delikatesser

HØSTENS SMAKER
 Dette er butikken for deg som ønsker en reise i kulinariske 

matopplevelser. Her finner du et bredt utvalg av eksotiske 
smaker, lukter og følelser.  

HOS GRØNLANDS TORG FRUKT & GRØNT

Åpningstider: Man-Lør 8-21 Søn: Stengt



HVILKEN RIS bør du velge?
KRYDDER-
GUIDE
For deg som ønsker å 
utforske ulike smaker.

Arborio ris
Dette er favoritten for enhver risottorett. Den 
beholder mer stivelse enn noen andre typer ris, 
som frigjøres når du koker, og den egner seg til 
å lage kremet, deilig risotto. 

Basmati ris
Dette er en type langkornet, indisk ris. Det 
er nøtteaktig og aromatisk, noen ganger 
sammenlignet med jasminris av den grunn. 

Svart ris
Det kalles noen ganger den forbudte risen, selv 
om den ikke er så forbudt i disse dager. Den 
smaker jordaktig og nøtteaktig. Den inneholder 
antioksidanter som gir den mørke fargen (den 
samme antioksidanten som er i blåbær og 
bjørnebær).

Jasminris
Jasminris er nøtteaktig og aromatisk, litt mer 
enn basmatiris, men den har sin opprinnelse i 
Thailand. Det er et kortere korn enn basmatiris, 
men de kan brukes om hverandre.

Brun ris
Brun ris er den nye hvite risen. Den kan enkelt 
erstatte hvit ris i hvilke som helst retter og den 

inneholder flere næringsstoffer som fosfor, 
magnesium og kalium, samtidig som den tilbyr 
mer fiber per porsjon enn hvit ris.

Rød naturris
Denne risen er seig når den er tilberedt og 
gir en rød farge. Den har en nøtteaktig smak, 
men noen klager over at teksturen er for 
gummiaktig.

Sticky rice
Sticky rice eller på norsk klebrig ris,  inneholder 
mindre stivelse enn andre typer ris som gjør at 
kornene henger sammen når de blir kokt. Det er 
en søt ris som brukes i mange asiatiske retter, 
inkludert desserter. Du kan koke den eller 
dampe den, kan også brukes som risotto.

Villris
Interessant nok er villris faktisk ikke ris. Den 
ser bare ut som, koker og fungerer som ris, og 
får derfor låne navnet. Villris er faktisk laget 
av frø som kommer fra en type myrgress. Den 
har flere antioksidanter enn ris og kan bidra til 
å forbedre hjertehelsen og redusere risikoen 
for diabetes. Som langkornet hvit ris har den 
en luftig tekstur, men smaker mer rustikk og 
jordaktig. 

Allehånde – Ligner på nellik, men mer stikkende og 
med dyp smak. Brukes best i krydderblandinger.
Laurbærblad – Sterkt aromatisk og gjør godt seg i  
supper og sauser.
Karvefrø – Disse frøene som smaker anis er 
essensielle i flere typer brød, surkål og potetsalat.
Kardemomme – Dette varme, aromatiske krydderet 
er mye brukt i indisk mat. Den er også flott i bakevarer 
når den brukes i kombinasjon med krydder som nellik 
og kanel.
Cayenne Pepper – Laget av tørket og malt rød 
chilipepper. Tilfører en søt varme til supper og 
krydderblandinger.
Kanel – Finnes i nesten alle verdenskjøkken, og kanel 
kan brukes som krydder i både søte og salte retter.
Nellik – Søtt og varmende krydder. Brukes oftest i 
bakst, men også godt til stekt kjøtt.
Korianderfrø – Jordaktig, sitronaktig smak. Brukes i 
mange meksikanske og indiske retter.
Spisskummen – Sterk og litt besk smak. Brukt i mye 
sørvestlig amerikansk og meksikansk mat, samt 
nordafrikansk, Midtøsten og indisk.
Fennikelfrø – Litt søt og med lakrissmak. Det er 
utmerket til kjøttretter, eller til og med tygget alene 
som en pustfrisker og fordøyelseshjelp!
Bukkehornkløver – Selv om denne urten lukter 
lønnesirup under matlaging, har den en ganske 
bitter, brent sukkersmak. Finnes i mange indiske og 
Midtøsten-retter.
Hvitløkspulver – Hvitløkspulver er laget av 
dehydrerte hvitløksfedd og kan brukes til å gi retter 
en søtere, mykere hvitløksmak.
Ingefær – Malt ingefær er laget av dehydrert fersk 
ingefær og har en krydret, frisk smak.
Kaffir limeblader – Brukes til å smaksette karriretter 
og mange thailandske retter. Kan selges fersk, tørr 
eller frossen.
Mahlab – Malt fra sure kirsebærfrø, dette krydderet 
har en nøtteaktig og noe syrlig smak. Det brukes i 
mange søte brød i hele Midtøsten.
Muskat – Søt og skarp. Flott i bakevarer, men gir også 
en varm tone til salte retter.
Oregano – Robust, noe sitronaktig smak. Brukes i 
mange meksikanske og middelhavsretter.
Paprika – tilfører en søt tone og en rød farge. Brukes 
i gryteretter og krydderblandinger. Det er også en 
krydret versjon merket varm paprika.
Pepper - Pepperkorn kommer i en rekke farger (svart, 
hvit, rosa og grønn er de mest populære). Disse er 
skarpe og pakker en mild varme.
Rosmarin – Sterk og aromatisk. God til egg, bønner og 
poteter, samt grillet kjøtt.
Safran – Safran har en subtil, men distinkt 
blomstersmak og aroma, og den gir også maten en lys 
gul farge.
Salvie – furuaktig smak, med mer sitron- og 
eukalyptustoner enn rosmarin. Finnes i mye 
norditaliensk matlaging.



INGREDIENSER 
 ▪ 4 stk. Gulrot
 ▪ 250 g sjalottløk
 ▪ 300 g gresskar
 ▪ 6 båter hvitløk
 ▪ 2 stk. Rødbete
 ▪ 2 stk. Gulbete
 ▪ 2 ss olje
 ▪ 1 ss hvitvinseddik
 ▪ 2 ss brunt sukker
 ▪ 1 ts salt
 ▪ 0,5 ts kvernet pepper

KILDE: MATPRAT

Slik gjør du
Skjær gresskarkjøttet i terninger. Skrell og skjær 
søtpotetene i små biter. Hakk løk, hvitløk og chili 
(fjern eventuelt frøene hvis du vil ha en mildere 
chilismak). Fjern de ytterste harde bladene på 
sitrongresset og finsnitt resten.

Varm en god klunk olje i en mellomstor kasserolle 
eller gryte. Fres løken til den begynner å bli myk 
uten at den får farge. Tilsett ingefær, chili, hvitløk 
og sitrongress. 
 

Fres videre i et par minutter under omrøring. Ha i 
gresskar og søtpotet og fres videre i et minutt. Hell 
over kraft/buljong. Kok opp og la det hele småkoke 
til grønnsakene er helt møre, ca. 30 minutter.

Kjør suppen glatt og jevn med en stavmikser 
eller i en hurtigmikser. Sil suppen om ønskelig og 
tilsett kokosmelken. Gi suppen et nytt oppkok og 
smak til med limesaft, salt og kvernet pepper.
Serveres med frisk koriander og godt brød

Slik gjør du
Skrell og del opp grønnsakene.

Legg grønnsaker i en ildfast form eller 
langpanne. Dryss over olje, eddik og sukker, 
krydre med frisk timian, salt og pepper. 

Vend alt godt sammen og sett formen midt i 

stekeovnen. Bak grønnsakene på 210 °C i ca. 
30-45 minutter, til grønnsakene er møre og har 
fått fin farge.

Dette er tilbehøret som passer til det meste; til 
stek, til biff, til fisk, til vegetarburgere, eller som 
en helt egen rett. 

INGREDIENSER - 4 porsjoner 
 ▪ 800 g gresskarkjøtt (ferdig renset for 

skall og frø)
 ▪ 2 mellomstore søtpoteter, kan sløyfes
 ▪ 1 liten løk
 ▪ 1 ss revet, frisk ingefær
 ▪ 2-3 fedd hvitløk
 ▪ 1/2 - 1 rød chili
 ▪ 1 sitrongress, kan sløyfes
 ▪ 1 liter mild kyllingkraft/buljong eller 

grønnsaksbuljong
 ▪ 2 dl kokosmelk
 ▪ nøytral olje
 ▪ salt og kvernet pepper
 ▪ 1 lime

Til servering
frisk koriander og godt brød

GRESSKARSUPPE med ingefær, chili og kokos OVNSBAKTE GRØNNSAKER

Råvarene kan kjøpes hos Grønlands Torg Frukt & Grønt.

Råvarene kan kjøpes hos Grønlands Torg Frukt & Grønt.

KILDE: LISE FINCKENHAGEN I «JACOBSEN



SMALGANGEN 5
– en liten gård i en gate som ble borte,  

men gjenoppsto både på Grønland og på museum.

Tekst: Karin Arnesen, nestleder Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag.

I dag forbinder de fleste Smal-
gangen med en livlig gå- og hand-
legate som går på skrå over gamle 
Grønlands Torg. Men en gang for 
ikke så lenge siden var dette en 
smal gatestump som gikk paral-
lelt med Akerselva fra Grønland 
og opp til Breigata og den hadde 
flere små trehus her allerede på 
1700-tallet. Husene var lave, ga-
ten var trang og vedlikeholdet 
dårlig, så på slutten av 1800-tal-
let ble dette betraktet som slum. 
Området ble sanert på 1930-tal-
let og borte ble også Smalgangen, 
men ett lite hus klarte man å red-
de. Det var Smalgangen 5, og det-

te huset kan du i dag finne igjen i 
Gamlebyen på Norsk Folkemuse-
um på Bygdøy.

Smalgangen var riktignok en uan-
selig, liten gatestump, men her 
har det bodd både personer og 
institusjoner som hadde stor be-
tydning for området. I nr. 4 bodde 
en periode tidlig på 1900-tallet 
Olafia Johannsdottir som selv-
oppofrende hjalp prostituerte og 
kvinner som hadde det vanskelig. 
Hun har fått både området Olafi-
agangen oppkalt etter seg, og en 
byste er reist av henne i Vater-
landsparken. I nr. 16 hadde Frel-

sesarmeen lenge sin slumstasjon 
og et mottagelseshjem for pro-
stituerte. Inga Bjørnson, niese 
til Bjørnstjerne Bjørnson, bodde 
også en periode i Smalgangen. 
Hun ivret for at barna på Grønland 
og østkanten også skulle oppleve 
naturen rundt Oslo og arrangerte 

«På slutten av 
1800-tallet ble 
dette betraktet  
som slum.»

Smalgangen 5 på Norsk Folkemuseum, Bygdøy i 2022. Foto: Privat.

utallige utflukter under motto «Ut 
i solen».

Men tilbake til Smalgangen 5 
som ble «reddet». Huset er fra 
1700-tallet og besto opprinnelig 
av to rom pluss et kammers, og til 
gården hørte en sidebygning med 
bryggerhus og en bakgård. Dette 
området på Grønland var frem til 
1859 en forstad til Christiania – 
som Oslo het den gang. Folkemu-
seet har innredet huset som en 
skjenkestue, eller en slags pub, 
fra 1800-tallet og kanskje har det 
vært det en gang også. 

I folketellingen fra 1891 får vi vite 
at det bodde tre husholdninger i 
huset mot gaten. Bryggeriarbei-
der Karl Arnesen fra Råde (født 
1832) og kona Inger fra Søndre 
Odalen (født 1824) hadde ett rom 
og delte kjøkken. På kammerset 
med tilgang til kjøkkenet bodde 
salmakermester Johan Bernard 

Due, 76 år og enkemann. I annen 
etasje bodde «månedspiken» 
som var korttidsansatt hushjelp, 
Marie Klemetsen (født 1848) og 
to losjerende, en kvinne som ar-
beidet på tobakksfabrikk og en 
murersvenn. I sidebygningen bod-
de en svensk vaskekone, hennes 
tre døtre og en losjerende sko-
maker. Mon tro om noen av deres 
etterkommere fremdeles bor i 
Grønland- eller Tøyenområdet?

Her er dessuten hva Middagsavi-
sen skrev om Smalgangen i 1915: 

«Trist og mørk og indesluttet lig-
ger Smalgangen og ruger over sin 
skjæbne. Smalgangen gaar fra 
Grønland til Bredgangen – dens 
Motsætning. Gamle Smalgangen 
er en av de faa Gater saapas nær 
de store Pulsaarer, hvor Rendes-
tenen ligger midt i Gaten, og hvor 
Fortau og Fortaus ret er ukjente 
Ting. I Smalgangen trænges der 

ingen Politimand til med løftet 
Haand at dirigere Kjøringen, Den 
Vovehals av en Kjører, som dris-
ter sig ind dit, han faar værsaagod 
kjøre bent frem ut den andre Vei-
en. 

Smalgangen hører til det Kristia-
nia, som ifølge Utviklingens Lov 
snart maa forsvinde, – smaa, ure-
gelmessige Huse danner dens Be-
byggelse. Men her er rolig at bo, 
sa en Kone, — kommer Di listende 
en sommerkveld gjennem Smal-
gangen, sa hun, saa vil Di høre 
alle som bor i Smalgangen ligge 
og snorke i Kor. For vi har en god 
Samvittighet, vi arbe’r om Dagen, 
soler os paa Trappen om Kvelden, 
naar Maanen er staat op, og gaar 
saa ind og lægger vors. 

Der sto ‘her i et Bla’, sa Konen indi-
ginert, om Rønnene i Smalgangen 
hvor det bare bor Utskud. Saan’t 
skulle ikke være lovli’ aa sætte 

«Dette området på Grønland var frem 
til 1859 en forstad til Christiania 

– som Oslo het den gang.» 

Smalgangen som ender opp 
i Breigata, nr. 5 til høyre. Fra 
1910. Fotograf Hans Holmboe 
Vogt. Oslo Museum. 
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ENERHAUGEN, GRØNLAND OG TØYEN HISTORIELAG
Bli med i det nye historielaget!

Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag re-
presenterer et svært interessant område his-
torisk sett. Historien går helt tilbake til middel-
alderen og særlig handel og arbeiderklasse har 
satt sitt preg på bydelene. I dag er dette det mest 
mangfoldige stedet i Oslo.

Historielaget ønsker å skape interesse for om-
rådet vårt gjennom å løfte fram både gammel og 
ny historie. Vi vil være med på å spre kunnskap 
om de tre bydelene og gi de som bor her en enda 
sterkere tilknytning til området. Samtidig enga-
sjerer vi oss i aktuelle saker som angår område-
ne, slik som bygningsvern og nye Blå Skilt. Histo-
rielaget jobber dessuten aktivt med å samle inn 
fotomateriale og fortellinger fra området. Ditt 
medlemskap er en viktig støtte for oss i dette 
arbeidet!

Som medlem blir du med på 
våre arrangementer som 
foredrag og byvandringer. Du 
vil også motta vårt nyhets-
brev via e-post. Du må gjerne 
engasjere deg i aktivitetene 
våre, hvis du ønsker det. 

Bor du i området? Jobber du her eller er du bare 
interessert? Meld deg inn, da vel! Årsavgiften 
er kr. 250 og kan innbetales til kontonr. 1813 31 
32690 eller til vipps 611188. Ta også gjerne kon-
takt hvis du har materiale du tror kan være inter-
essant for historielaget. Se også:

Facebook: https://www.facebook.com/ 
EGTHistorie/ 
og hjemmeside: https://egt-historielag.no/ 

i en Avis, for jei tænker de’ atte 
disse Barna, som vokser op her i 
Smalgangen, kan være likesaa bra 
som dem annenste’s. Og det har 
Konen Ret i.»

Huset fra Smalgangen 5 ble over-
ført til Norsk Folkemuseum i 1921 
og var oppført alt i 1923. Til åpnin-
gen av Gamlebyen på Folkemu-
seet i 1930 skrev Aftenposten at 
dette var «et hus fra Smalgangen, 
hvor der nok i årenes løp har fore-
gått mang en skummel trafikk.» 

I dag kan altså du selv få gå inn og 
ut av dette huset i gamlebyen på 
Folkemuseet. 

Kilder: Norsk Folkemuseums nettsider, 
Museumsbulletine nr. 94, 1/2022 Norsk 
Folkemuseum. Forstadshus på Folkemu-
seet av Morten Bing.

«I annen etasje bodde månedspiken.»

Smalgangen på Grønland Torg, mai 2020. Foto: Privat.
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Skulle ha gått  
til Specsavers

Solbrille med 
styrke 0 kr!
Inkludert som ditt andre 
par når du kjøper brille fra    

795kr

2for1 sol gjelder ved kjøp av brille fra prisgruppe 795 kr til 1995 kr. Du får det billigste par med i prisen, uansett valg av innfatning, glass og tillegg i henhold 
til prisliste. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. ©2022 Specsavers.
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Gjelder utvalgte innfatninger, normalpris 195 kr. inkludert standard enstyrkeglass (indeks 1,5). Kan ikke kombineres med gratis oppgradering eller andre 
tilbud. ©2022 Specsavers.
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SARAY RESTAURANT 
Det tyrkiske kjøkkenet er rangert som et av verdens 
tre beste kjøkken, og hos Saray kan du oppleve det 
tyrkiske kjøkkenet på sitt beste. Du får smake tra-
disjonelle retter som er laget av tyrkiske kokker. Vi 
ønsker å skape et familievennlig miljø som serverer 
sunne, gode måltider av ypperste kvalitet til Oslos 
beste priser. 

Hver gang du besøker Saray, vil de gjøre sitt beste 
for å servere deg Norges beste tyrkiske matretter. 
Ønsker du et tradisjonelt tyrkisk måltid, et fint sted 
å ta med en venn til eller en hyggelig matopplevelse 
for hele familien, er Saray absolutt verdt et besøk. 

Mandag–torsdag: 10–23
Fredag–lørdag: 10–24
Søndag: 11–23
(Kjøkkenet stenger kl. 21.30 alle dager.)

SPISESTEDER

BOB’S CAFE OG BAR
Velkommen til puben vår på Grønland når du er tørst 
og ønsker noe godt å drikke eller spise.

Bob’s Pub er en brun pub på Grønland. Puben har 
vært en del av lokalmiljøet i mange år og fikk som-
meren 2015 nye eiere. Bob’s er godt kjent blant lokal-
befolkningen og har sin sjarm. Stedet er kjent for å 
ha blide ansatte som stamgjestene elsker som sin 
egen familie, samt rimelige priser i forhold til Oslo 
sin standard. Så her kan man komme innom når man 
føler for det og ta ett glass med noe godt og nyte 
godt selskap fra sosiale gjester.

Hver tirsdag inviterer vi til bolletirsdag. Da serverer 
vi ferske bakevarer til våre gjester så lenge behold-
ningen holder.

Mandag–lørdag: 09–03:30
Søndag: 12–03:30

FLIRT CAFÉ
Velkommen til deg som har lyst på noe godt i glasset 
eller koppen! Flirt server øl, kaffe, mineralvann og 
kake her på Grønlands Torg.

Vi har storskjermer i lokalet og når det er mester-
skap som VM eller EM i fotball kan du se dine fa-
vorittlag spille hos oss. Hos Flirt vises også serie-
fotball fra Premier League, Champions League og 
Eliteserien. Du er velkommen til å se kampene hos 
oss – sammen med andre fotballentusiaster. For 
deg som ønsker å se sport på TV sammen med andre 
på pub – har vi tilbudet du er på jakt etter.

Velkommen til Flirt Café og Lounge!

Mandag–lørdag: 11–03
Søndag: 12–03

Følg oss på sosiale medier
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COFFEEHEAVEN
Coffeeheaven er en hyggelig og familievennlig café, 
med en egen lekekrok til de alle minste gjestene. 

Ta deg en kopp baristakaffe, te, fersk juice eller 
milkshake i en koselig atmosfære. Vi serverer også 
ulike bakevarer og har et godt utvalg av kalde og var-
me lunsjretter. Hvis du liker noe søtt til kaffen, så kan 
du velge mellom et bredt utvalg kaker og desserter. 
Hos Coffeeheaven er alle velkomne, perfekt for sto-
re og små. 

Mandag–fredag: 07–21
Lørdag: 09–20
Søndag: 10–20

BEST KONDITORI
Hos Best Konditori er disken fylt til randen av bake-
varer og fristende kaker fra alle verdenshjørner. Her 
finner du godsaker fra Europa og Midt-Østen. Du 
kan også bestille kaker til alle anledninger. 

Mandag–lørdag: 09–21.30
Søndag: 12–20

DELI DE LUCA
En butikk med fokus på raske måltidsløsninger. Deli 
de Luca har et bredt utvalg mat, drikke og kioskva-
rer. 

Mandag–lørdag: 11–20
Søndag: 12–18 

SHAWARMA HOUSE
En liten, enkel perle som er elsket av kunder fra hele 
Oslo. Her serveres tyrkisk mat fra hjerte til hjerte. 
Suksessen er gode, ferske råvarer. Hos Shawarma 
får du, som eneste sted i Oslo, hjemmelaget brød til 
din kebab. 

Shawarma har sjel, og her møter du blide ansatte 
som elsker jobben sin og kundene sine. 

Mandag-fredag: 10–01
Lørdag: 10–04
Søndag: 12–01

JØNK
Hos Jønk finner du et fristende utvalg av spennende 
burgere, milkshakes og fries, i skikkelig amerikansk 
stil.

På menyen står smash-burgere laget av nøye ut-
valgte råvarer med deilig tilbehør. Alle Jønk sine bur-
gere serveres «double patty», stekt til perfeksjon, 
og med topping som passer enhver smak. Selvfølge-
lig finnes det både en rå vegetarvariant og en med 
kylling som allerede har rukket å bli en storfavoritt. 
Velkommen til en spennende smakseksplosjon hos 
Jønk!

Mandag–søndag: 10–00.00

BEIRUT KEBAB
Velkommen til Beirut - en liten libanesisk godbit 
midt på Grønlands Torg. Den populære «sjappa» har 
laget enkle, gode og eksotiske retter i 20 år. Det er 
alltid fullt hus og kundene kommer fra hele byen. 
Hos Beirut er både kebab, pizza og falafel laget med 
god presisjon og gode råvarer. Et perfekt sted når 
du ønsker god mat i farta. 

Mandag–fredag: 10–01
Lørdag: 10–04
Søndag: 12–01



Grønlands Torg
I hjertet av Oslo får du en helt unik handleopplevelse. Et stort mangfold av ulike 

kulturer og tradisjoner i samspill som skaper en helt spesiell atmosfære.

Åpningstider:
Søndag 12. og 19. desember har vi åpent 14:00 til 18:00

Julaften 10:00 til 13:00
Nyttårsaften 10:00 til 15:00

gronlandstorg.no  


