
Mer gammelt
VALERENGAHISTORIELAG enn nvtt

Velkommen til ipent medlemsmste!

mandag 10. april kl. 19.00 i Bydclshuset

Historielagets moteprogram har omfattet mange emner, vi har hatt besok av
forfattere, hatt mimrekvelder, foredrag om byutvikling og om vannveiene i

virt omride. Denne gang har vi tenkt e invitere til en filmkveld.

I forbindelse med Oslo bys 1000-6rsjubileum er det laget en kortfilm kalt
<Det 20. irhundre i Oslo sett gjermom kameraoye$, som vi skal vise. Her

far vi se unike filmklipp ffa det hundreiret vi neuopp har lagt bak oss.

(Ilekta pa slekto)? Slektsforskning er <in> for tiden , men det kan vere litt
vanskelig ri komme i gang. Laila Normarm - stlremedlem og ivrig slekts-

forsker - kan gi oss mange gode tips om
hvordan man starter 6 forske p6 slekta.

Det er finnes en del litteratur om slektsforskning,
og besok bide i Byarkiv og Riksarkiv kan gi gode resultater
Dessuten er det spesielle dataprogram for de som disponerer

slikt utstyr.

Ta med venner og kjente til en interessant kveld i hi:tofielaget.

Yelkommen!



Leder'n har ordet!

BYDEL GAMLE OSLO PRESSER HISTORIELAGET

Etter at nye politikQre tok over i Bydel Gamle oslo, bestemte de seg for a kutte driftsstotta til valerenga
Bydelshus. Dette betyr at historielaget som bruker av huset, mA betale husleie

Vi i stfet mA derfor se etter mater A tjene ion dette pe. I utgaogspurket er mulighetele flefe, men dette
kever at vi nedlegger mere arbeid erm i dag. Vi har satt i gang ea del ting som kanskje kan gi oss mere
penger i kassa.

I kalender$uppa har vi heldigvis liltt hjelp av ivrige medlemmer som vil prove 6 fA solgi kalenderetr ril
flere bedrifter enn fsr, og i tillegg skaffe oss sponsorcr. vi vil ogsA prove e ff lelp til lossalget slik at vi
ner flgre av beboeme.

PA ii,rsmstet trylig ble det bestemt at medlomskontingenten for 2001 skal skes. Flere medlemmer ville og-
se gitt oss flerc inntekter. Hvor lett er det sA A fi flere til A melde seg iDn i laget? Dett€ har bide med v6rt:r
aktivitetsniva og vex synlighet A giere. Hvis vi skal ha nange aktiviteter og i tillegg vare synlige, kever
dette ogsa old innsats fra oss.

Styretjobber allerede iatenst med de oppgavene vi har, og det blir et skt press pd, oss for 6 kunne klare €n-
da mer. Vi er vetdig glade for at flerc av medlermene stiller opp og gisr en ekstrajobb. De passive med-
l€lnmene kan ogse hjelpe til ved e fortelle om oss til kjent€, og ta med seg andrg pe arrangementene vfue.
Pe den m4terl kan vi fe flerc medlemmer.

Hvis politikeme i Bydel Gamle Oslo visste hvor mange frivillige timer som blir lagt ned i Aret hos oss,
ville kaoskje Cen stotten vi ftrr veere av en annen stsrrelse eDn det den er. Det burde v@rc bydelells oppga-
ve e stimulere til skt lokalt €ngasjement, ikke i presse de sjelene som allerede legger ned masse tid pe
defte fta for.

Even Haugseth

Y

t

Vdren er kommet!

Vareo er kornmet. ogjeg ligger ber
Jeg som har varco sa inderlig kjer.

Derfor min kjere venn, du den trofaste, rcneste
Oppfyll mitt onske i form av oo tjaoeste:

Ser du en sommerfugl farget av solen,
Ser du ea hestehovs gulrcEde smil,

Ser du den yndige, vakre fiolen
NA i den sollyse, *jolne april,
Eller eD gAsunge ione pA heien,

Der du gAr drommende om pi di-r: vei.
Ser du en bliklokke nikke ved veien ,

Hils da hver enkelt, d hils dem Aa meg!
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1.O PASOTAHJORNET
At Even Haugseth

I janusr kom et gledelig brw i
posten fra Fylkssmslne|l. Det
gjaldt klage! fra OBOS over
Pl,atr- og bygtringsetatens rive-
avslag for Etterstadgata 2.

Fylkesmarnen kunne fortelle at
OBOS'k1age over at de ikke fikk
lov til e dve huset, ikke har fort
fram, og at klagesaken dermed er
oodelig avg;ort. Plan- og byg-
ningsetateo fikk stotte for sitt
skjsnn om at det ikke skal rives

\-,,I det foreligger bebyggelses-

plan for eiendonmen, De er og-
se opptatt av at byeiendommer
ikke blir rcvet for det forcligger
godkjente planer for oppforing
av eGtatnitrgsbebyggelse- Det
ble ogsa vist til at Byantikvaren
har uttalt at trebygningen muli-
gens har bevaringsverdi.

Si vidt vi vet, er VAlereBga Vel
sitt forslag om ornregulenng av
Felt N som bl.a. omfatter derne
eiendommen, enda ikke blitt
behandlet i kommunen. Fo$la-
get iDneb@rer at eksistercnde
bebyggelse bevaxes, og at det

blir redused ufi)'ttelse av be-
bygget og ubebygget axeal. Det
vil ogsi bli egnet beplaataing
av trer i omradet.

Framtida vi1 vise om OBOS
finner pe flerc krutnspring, og
om Oslo konrnun€ en gang
fdr behandlet omleguleriogs-
forclaget. I alle fall fsler vi at
vi ha! vert ned pd 1 - 0-
seiercn over OBOS i den fsrste
karnpen om bevaring ovenfor
Sotahjomet.

- Even Haugseth

InteressertI
slektsforskning?

Slektsgransking er ni d€n stsNt
voksende hobbl,en pA verdensba-
sis. Dette skyldes i fsrste rekke
internett, hvor mer og mol data
blir tilglengelig.

PA medlemsmstet 10. apil 2000
. 'il vi bruke lift av tiden til i snak--ke 

om <len nye "fa6otten" sleLts-
gratrsking. Noen kaller det
sleliitsletin& noen slektsforskning,
andre ig.jen kaller seg geaealoger.
Felles for alle sammen, uams€tt
hva de kaller seg, er at de med lys
og lykt€ leter ett€r slekt.

Ettersom Veleretrga sik'kert har
mange av den ene eller aodre ka-
t€gorien, har vi teoliJ A lufte ideen
om A starte en egeo slelds-
graNker-gmppe i Historielagets
regi. Dersom det er interesse for
dette, er det mange temaer som
matr kan diskutere og fi vite mer

Sotuhjomet - nalt ar S'ete Andersen

om. Vi telker ikke baxe pA
de som har slekt fra Oslo-
regionen, men hel€ landet.

Slektsgranskiry er en "ensom"
hobby, og det kan vsere hygge-
[g A mstes med jevne mellom-
ror!, om enn barc for A fofielle
om siste "fangsten".

Kanskje vi kan arrangere
"utflukter" til arkivene, eller til
biblioteker, utrdertegnede kjen-

Eier: GedaA rcassen

n9r til en del ressunpeFoner
som kan vere villige til 6 stille
opp og fortelle om metoder og
kilder. Mulighetene er mangel

Sa, om du er nybeglaner eller
en skikkelig "gammel rev",
still opp, sA vi kan firne ut om
intelessetr er til stede!

- Laila Normann
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Referat Arsmstet 15.3.2000

nBrntar rpt Ansuorsr r vAr,rRENcA. HISToRIELAG
MANDAG 13. MARS 2OOO, KL. 19.00 I BYDELSHUSET.

l€der Everl Haugseth 6pnet mstet ved e onske de fiammstte medlemmene velkommer'

Til behandling forele
- Beretning 1999
- RegEskaP 1999
- Fastsettelse av kontingent for 2001
- Valg av style: leder, nestleder, kasserer, seketer, stlrem€dlem
og 2 varamedlemmer.

- Valg av levlsor.
- Innstitliog pe valgkomitd for 2000.

Beretningfor 1999 ble lest av sekret&rco' Enstennnig godkjent

Regnskap for lggg ble glenoomgett av kassereteD. Enstemmig godkjent'

Fastsettelse ay kontingent for 2001. stvet ftania fo$1ag om e heve kodingenten for 2001 fia kr. 100.- til k.

150._ for vanlige medlimrner og fia k. 80.- til k. 100.- for peffijonister. Fo$laget ble ensterndig godkjeot.

I bcgrunelserifor kontitrgentforhsyelsen oppl]ste lederco at Bydelshuset ikke leng€l fer dlskudd iil drift fia

Byielsadrniristrasjonen, men mi skaffe driftsmidler pe annen mate. Det vil si at historielaget, som til oe ikke

har betalt doe for 6 benytte Bydels_
husets lokal€r, vil fa e(husleie pe 1.000,- l(Ion€r i rn4rcded. Denne utgiften rfie inndekkes blant antret ved

kontingetrtforboyelse.

l'alg av styre.ll ^l*o]fitden gilli inn for gjenvalg av hele styret med varamedlenmer'
Innstitling€n tie enstemmig god\ient. Alle valg gielder for 1 ir-
Leder: Eveo Haugseth
N€stleder: Bjsm Arild Cjerdalen
Kasserer: BjomGranlund
Sekreterr Bjsrg Staal
Styremedlemt LailaNormaDlx
Varamedl.: UnniCraolund
VrramedL Ame Mustad Sglensen.

Valg av rerisor: Pet Horgen ble enstenrmig valgt.

Styrct iunstilt€ pi gietrvalg av valgkomiteenl
Kari JohaMessen. l-eif Tovik Una H. Neverdal.
Enstenmig godkjent.

Evetr Haugseth orienterte om folgende saker: Obos' soknad om rivingAygging i Etkrstadgata 2. Sohadeo er

avslett.

Historielogets kaleudergnrppe er fo$terket med 3 nye medlemmer, inte jugruppa blir ogse utvidet. Det er

inruedet kontor i Bydelshusets 2. etasje, hvor historielaget har sine arkivskap, kan holde st,'remoter og benytle

kopimaskin og PC.

Bjs.n Arild Gjerdalen informefe om boka (ddretten pe V[lercngo), etr omfattenda og vildig del av historied

lll6r gatnmelt enn t|}lttI sid€ 4



Referat Arsmotet 1 5.3.2000 forts...

pa Velerelga. Han ori€nterte ogsa om en utstiilingen i detr gamle Politistasjonen pA Crsnland i anledning av
byens lo00-Arsjubileum. I sama$eid med Vrilerenga Fotbali og Velerenga Histoielag disponeres en (ce11e))
hvor historien fra vanskeljge vilkier for bam i slutten av fordge fuhundre, &am til dage{s (Velerenga mot Ia-
sisme) vises i bilder.

Efier e$mstet presentede Tore Forsberg Valerengas diker, Wilhelm Holteberg Hansen, bedre kjent som
(K]'tem) - og leste dikt fra hans rikholdige samling.

Bjorg Staal
seket@r

Inntekter:

Kontingent I
Salg p6 moter mm. "
Salg av kalendere "
Salg av bilder
Renter
Andre inntekter

RESULTATREGNSKAP 1999

12.060,00
8.087,00

38.586,00
2.499,00
1 .024,77

10.250,00

Utqifter:

Diftsutgifter
Div. kjop for
videresalg

Bilder,boker,m.v
Kalenderprod.
lMer gammelt
enn nytt.

22.O19,OO

1.952,00

5.607,60
23.500,00

3.600,00

kr

Overskudd

kt 72.506,77 i(r. 56.678,60

15.82AJ7
kr. 72.506,77

BALANSE:

Kassebeholdning pr. 31.12.99
Postbanken pr. 31.12.99

Eiendeler:

Inventar, PC, kontorutstyr
Bildesamling
Boker og lignende
Andre eiendeler

kr 72.506,77

kr - 4'18,50
" 67.496.04
kr 67.077,54

kr 15.938,50
18.476,65
3.972,10
3.496,08

kr 41.883,33

BjoIn G€nlund
Kasserer

irgart 3, Num|ne. t

Revidert og funnet i orden.
Oslo, den 1. mars 2000
Per Horgen (sign.)

Side 5 l



Vilerengens IF og Jordal IF

YALERENGENS I.F.
og JORDAL LF.

Av Bjorn Aild Gierdalen

I de, storc var det borgerlige
WF og Arbederidratslaget
Jodal I.F. sorn rar sv belyd-
ning i bldelen, og disse to lage-
ne delte bydelen mallom seg

VIF relsutterte sine medlem-
mer fta smahus- og selveiercm-
radene p,A Valerenga som Etter-
stadgata, VAlerenggata og Dan-
marksgata fra logeborgsgate og
oppover, sarnt gat$tc rundt sko-
leo. (Sverigesgate, Islandsgata,
Fridtjofsgate, Orkooygata og
Hjaltladdsgata.) Dette vai
(borgerlige> gater, og Jordal l.F.
rclixutterte sine rnedlemmer fra
(<arbeidergatene> og leiegards-

oaredeDe pe V qeoga; Opp-
landsgata, SmAlensgata, store
deler av Strolnsveien og gatene
pi andre siden av Stronsveien
(Toreryat!, Solffgata, Odalsga-
ta, Hedmaxksgate, Osterdalsga-
te) samt Vilerenggata og Datl-
marksgata nedenfor Ingeborgs-
gate.

Enebakkveien pi nedrc VAleren-
ga va! en <borg€rligD gate p.g.a.
her var dct mange jembaneboli-
ger med statsarsatte, som ikke
ble sett pi som ordentlige ar-
beidsfolkl

VIF ble stiftet i Velererygata 29
i 1913, og Jodal I.F. ble stiftet
pd lsl&a bak Velerenga ki*e i
1921. Klubbene delte en periode
VAlerenga i to, Vaierengens IF
pi ovenfor Ingeborys gate, og

Jordal lF nedeofor, Det bare ble
sina, man tdvdes med det og
arerkjenie hverardr€ tullt ut.

Felles for alle, ented de sto i den
etre eller aodre klubben, var
kj@rligheten til sin forening. Det
blo ikke kamper mellom disse
rivalene for lsigen, da AIF klub-
bene ikke hadde lov til i kon-
kwrere med borgedige lag, se
AIF lagene haddo egoe fotball-
serier- Men etter krigen var dette
slutt, og i 1946 motks lagene pA
Jordal. \4F vatrt 2-l- Unggutten
Irif Olsen spilte glimrende for Y
Jordal i dsn kampen, deo sam-
me I-eif som senere skulle spille
flere er i VIF.

VIF*Trygg 7-2

Dette er ct historisk bilde fta
sesongen 1927.

Vlf vant dette erct sitt fsrste
kretsmesterskap.

Kampen gikl pA D@lencnga,
27. Mai. 2-3000 tilskuele s6
VIF sU vestkantklubbelt
Trygg fra Frogner. Gutta fra
"sotahjomet" vant 7-2 etter
blant annet 4 mel av Hjallnar
Olsen Hoftvedt!

Weat fotoEraf

I
: SiAe A laler gammelt enn nlrtt



Medlemsmstet 31. Januar 2000

Eovhdbekken - en av Oslos vikligste vannveier for en del ex sidetr - kq/sset deler av Valerenga og n@r-
liggend€ omdder. Fra kildene i Arvolvcrcfsen- marka hadde den sin vei via Brob€kh Hasle, Okerr, Val-
lelHovind over Kampen og Valercnga til udopet i Bjorvika.

Kveldens k6ssr, Karsten Sslve Nilsen fta Hellerud Historielag,hadde mye e lortelle om debne (driftige>
bektrGDs betydning for industri og bebyggelse.

Supplert med lysbilder ble vi tatt med laogs elvelopet slik det ea garg vax. Ne tgger den stort sett ned-
gravd i ror under veier, hus og ikke minst under idrcttsanleggen€ pa Jordal. I sin glanstid ga Hovindbek-
ken kaft til de mange teglverkene i onr4det. Grunnen i Oslo og n@romradeD€ b€stir av l€ire, og i en tid
da byen var uuder oppbygging var det stor ette$psrsel etter murstein. Blant annet 9r Radhuset bygd av
mu$tein fta disse teglverkene. Niir ettersporselen forsvad, ble ogse teglverken€ lagt tred. Bekkeo mistet
mye av sin viktighet, selv om den frerndeles ble brukt som kaftkilde av bade sagbruk og steinhogger€' I

-lag ligger deler av bekkeo epeo i omrfien€ Okem, Tonsenhagen, Afloll - og er til glede for hageeiere.

I omrddet Galgeberg ned mot Klosigrenga er det planer om 6 fi bekken ftam i dagen igjen. Kunstneren
Berd Breivik €I i gang med et prosjelc som omfatter steinskulpturer og varm. Det skal bli spennende 6 se
resultatet av dette.

Som vanlig ble medlemsmstet avslutlet med vafler/Laffe og en hyggelig venneprat. Om lag 35 Yar m6tt
ftarn.

Bjsrg Staal
ref.

I forbindelse mod planerc om I fi Hovindbeld<en synbar igjen kan opplyses at

Mandag 15. mai kl, 14.fi) skal BArd Breiviks skulptur- og vannaDlegg i Klosterenga avdukes.

Har du gamle bilder fra V6lerenga?
Som de fleste vet, samler his-
torielaget pe bilder fra blde-
len.

Fotosamlinger begyflner A bli
stor og margfoldig, men vi
onsker hele tiden nye bilder!

Dersom du har bilder fia vA-
lerctrga, ta de med pa neste

Argang 3r Nummer I

medl€msmste ! Vi har utstlr
tilgjengelig slik at vi kan av-
fotografgre dem pA stedet!

Alle bilder er av intercsse.
Og, har du en historie om bil-
dene, er dette kjempeflott!

Side ? '



Mer gammelt enn nyff

[t-nail. vel€msa.bistlag@c2i.net

Mste kalender

Medlemsmster l halvAr 2000

Alle moter holdes i Bydelshuset,
He&naxksgata 2

10. April 2000 kl 1900

5. Joni 2000 Bydelsvadring

VELKOMMEN!

ID
€

€

Sryret og arbeidsgrupper
i Vilerenga Historielag

kder: Eveo Haugseth
Nestloder: Bjom Arild Gjerdalen
Kasserer: Bjorncranlund
Sel(Iet@r: Bjorg Staal
Styremedlem: LailaNormann
Varamedlem: Ame Mustad Ssrensen
Varamedlem: UnniCrranlusd

Arbeidsgrupper i historielaget:

Utgivelsc av bildekalender:
KoDtakt: Even Haugseth df. 22 57 01 66

Fotogruppe fotogafedtr&innsamliogog
avfotografering av bilder:
Kontald: Bjom Gmnlund tlt 22 68 34 05

Idrcttsgluppe - prcsj ekt om bydelels idrcttsmiljs
Kontald: Bjsm Arild Gjerdalen df90 91 92 50

htervjugrupp€ - inf enjue intercsrante menneske!
Kontakt: Bjsrg Staal df.22 61 40 33

Medlemsavisa ver
Kontakg Laila Normann df. 22 67 46 75

Vilerenga Histodelag pA intemett:
vaalerenga.hisdag@c2i.aet
http:/Aome.c2i.netvaalhist
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