
Mer gammelt

VALERENGAHISTORIELAG

VELKOMMEN TIL APENT MEDLEMSMOTE

I
Mandrg 2. april2001, kl. 19.00
i Bydelshuset, Hed arksgata 2

Denne kvelden skal vi bli k1'ent med <Vedhandler'n fra Griinerlokka>.

Byrnuseets Per-Erling Johnsen, har skrevet historien om vedhandler
Johannessen, ostkantgutt og oppvokst i omridet rundt Carl Bemers plass. I

Per-Erling Johnsen er kjent som en god byomviser og fremragende forteller. I
I boka lar han vedhandleren berette om sin oppvekst pe ramsalt ostkantsprik, I
men pi kveldens mote vil han fortelle historiene om den nrcre fortid direkte i

til oss. Vi kan garantere en innholdsrik opplevelse. 
I
I

Som vanlig gis det en kort orientering om aktuelle saker - og det blir tid til en i
en hyggelig prat over en kaffekopp. i

VELKOMMEN - og ta gjeme med venner og bekjente!

Vennlig hilsen i

VALERENGA HISTORIELAC



Leder'n har ordet!

NYTT AR OG NYE MUI-]GHETER

Et nytt Arsmote i historielaget vert ha. funnet sted., og det sittende styr€t ble
gjenvalgt nok en gang. Vi i sflret mA selvfslgelig takke dere medlemmer for
tilliten. Det er hyggelig for oss a fole at vi giof en grei nokjobb.

Vi vil ogs5 ie takke dere fordi dere stiller opp pe anangementene vere. Dere
er engasjerte, og hjelper oss med d holde laget gaende. Det er utrulig viktig
for oss at vi har dette stotteapparatet rundt oss. Hadde ikle vi feft hjelp pA
kjokkenef, ville noe av ramma rundt sammenkomsten ikke v@re til stede. Vi
ftr hjelp av dere til 6 selge kalendercn som vi lager, og hjelp il a scanne inn
bildene vere. Dere stiller opp med historiene og bildene deres.
Alt dette er viktis for oss .

Even Haugsctb

Stlret har ei stund vert i tenkeboksen for e finne ut hva slags markering vi skal ha nar vi neste Ar fyller l0 !
er. I og med at vi fortsatt ikke hax gitt ut noen irbok, var det ideen om i fi til etjubileLrmsbok vi til slutt
valgte e satse pe. Vi s)mes at vi kan ta oss rad til I bruke noe av dc oppsparte midlene vare til dette.

At vi i tillegg fikk velvillige medlemmer til a ta fatt pejobben med a samle inn og produsere boka, gjdr ar
vi kan fole oss txygge pA at vi ikke tar pa oss ovemakta.

Vi oppfordrer fortsatt medlemmene til e konrme med ting som kan vere interessante til denne boka. Ta
kontakt med Anne eller Knut Roar utover aret.

Anne Teppen, Dalehaugen 2,0657 OSLO, tlf.21904791, mobiltlf. 97 618464
Knut Roar Westbye, Nordbygata 39,0190 OSLO, tlf.22174884

Jeg vil samtidig ben,4te anledningen til ii onske alle medlemmene vire en riktig god piske!

Even Haugseth
leder

Vi trenser flere bilder!
Som de fl€ste vet, san er histo-
rielaget pA bilder fra bydelen.
Bede hus, mennesker, dyr, ga-
ter, truer, ja - alt som har med
Valerenga e gjore! Bildene be-
hsver ikke veere fra 'lidenes

morgen", alle bilder er av inter-
esse!

Fotosamlingen begynner i bli
stor og mangfoldig, men vi sn-
sker hele tiden nyc bilder'!
Dersom du har bilde| fra VAle-
renga, ta de med pe neste med-
lemsmote! Vi har utstyr lilgien-
gelig slik at vi kan avfotografere
dem pe stedet! Og. har du en
historie om bildene, er dettc
Hempeflott!

Har du en historie i fortelle?
Bjorg Staal i "intervju-gruppa"
har alltid tid til en pratl Eller, du
kan selv skrive ned historien din,
og sende den til oss. Bede posf
adressen og e-postadrcssen var
finner du pe baksider av bladet

i a



Hvor ble det av skilpadda?
Fra Anne Teppen har \)i .li t
de nne or i gi ntr I e e t I er ly s ninge n I

Jeg gikk pd Vdlerenga skole fra
1947 til 1954, og sang i Pikeko-
ret. En dag fikk vi fint besok av
vennskaps-skipet vert.

Inngangsdoren mot kirken ble
Apnet, og oppover i trappeopp-
gangen sto vi og sang av full
hals: "Den norske sjomann er et
gjennombarket folkeferd..."
mens mannskapet fra skipet
vandret oppover mellom oss.

Det var pA mange meter hs)'ti-

delige og folelsesladdc rnimrt-
t()r.

Skolen fikk en skilpadde i gave
fra bAten. Dei vandret rundt i
hagen ved l.erer-boligen.

Er det noen som vet hvildet re
deri det var, eller hva skipet
het? Og hvor ble det av skil-
padda?

Red.anm: Er det noen som har
bilder av denne seaNen?

"Den norske sj.'mdnn et ct Ejennonr
hateI fi'tkelbfti... ... 

'

Anne Teppen lurcr N:
Htut ble det ar skilpadda?

En vinterfortelling (Mer Jul i Osterdalsgata)

Selv om det er lenge lil jul, har vi
raht A td med en julefortelling
til, skrevel av lliggo Nilsson.
Wrggo dode, som de.flesle nii vet,
i .februar i dr, etter kort tids syk-
dom.

Det var goy i girden nir jeg var
v gutt, og serlig p[ Julaften, fior pe

dellne spesielle dagen var det [or-
ventninger, spenning og masse
god mat og kaker.

Se tidlig pe julaften blei vi bama
sendt rundt i de forskjellige bu-
tikkene som den gang het koloni-
a l e n ,  m e l k e b u t i k k e n  o g
"slakter'n" (som var kjsttforet-
mng).

Varene vi skulle hente var bestilt
lang tid i forveien og var pakket
inn i grett papir med navn pA, og
det var helt normalt a ta med

varer for naboer og de gamle
som hadde vondt for i gi i de
glatte gatene.

Ndr klokken n@rmet seg tolv
var oftest disse erend unna-
giolt, og se kom den lange ven-
tetiden hvor vi ungene var mest
iveien pd kjokkenet, for den
gang hadde vi ikke noen TV og
video. Se for oss blei ventetiden
lang frern til julerniddag og pre-
sanger.

Derfor fant vi pa masse leker
ute i garden. Som regel var det
mye sne og 3 - 4 kuldegrader.
Toppluer, strikkegensere med
nikkers og raggsokker, og mcd
bekssmstovler var normal pi-
kledning for oss gutta. Jentene
hadd€ det samme, men nikker-
sen var bltlet ut med lange

skjort eller vindbukser.

I garden var det maket gangveier
og som regel hadde vi en liten
skoytebane som "Tre skritts Lar-
sen" hadde laget. Han var Port-
ner, ikke vaktmester som vi har i
oag.

"Tre skitts Lanen" var et navn
som vi ungene hadde satt pa fordi
han hadde sA ukolige lange bein,
og n6r vi gjorde noe galt i gerden
sd behsvde han bare i "bykse" si-
ne tlc skitt og dermed kjente vi
neven hans i skjortekagen, og du
var fanget! "Si, se. Detta vil jeg
ikke ha noe av i min gdrd. Gi 6
fortell mora di at du har v@rt
slem i girden og ikke vis deg ute
pe en time!" Og sAnn blei del
Men skoltebane fiksa han og han
kunne vere behjelpelig med a la-
ve flaske-bakke. For oss ungene



Mer Jul i Osterdalsgata ....for1s fia fbregierrde side

kume han line ut spader og ma-
ker, men det var bare pa julaften,
og kun da.

Vi satte st€arinlys rundt skolte-
banen og gikk rundt den lille ba-
nen og sang, moen med
blekkspann- "sko),te med reimer
som vi spente rundt stovlene",
skruskolter og de som ikke had-
de, sklei rundt. Vi lagde lenke
der vi holdt hverandre ru[dt li'
vet, og de storste bama dro sa det
blei fart i den lange lenka. Nir vi
blei lei av i ga pe skolter lagde
vi snemarn eller vi lagde en stor
snohaug og hoppet pe ski. Noe[
ganger lagde vi snshule hvor vi
satt og fortalte historier og vi
hadde alltid noe godt som vi had-
de "snoka" til oss pe kjokkenet
niir vi var oppe for 6 gi pd do.
Noen ganger kom marnrnaene
tred i hula til oss med smekaker
og varm sj okkolade-"kakao".

En jul hadde Kato, en av gutta,
fett sparkstotting i for-juls gave.
Den hadde lange meier, si nir vi
sto 6 gutter og jenter og holdt
hverandre pi skuldrene og Kato
satt med Bjorg fonan, sparket vi
ganske fort over sko)'tebanen.

Etter hvert fikk vi bra teknikk og
god fart, men "sparken" var van-
skelig e stTe, derfor havnet vi
gjennom et epent vindu i et hus
som lA dei Ungbo ligger nA.
Christine som sto pe sitt kjokke-
net og lagde jule-maten fikk I
stk. Kato og et stk. Bjorg trillen-
de over kjokkenbordet og ned pe
gulvet. Kato og Bjorg kom seg

opp pa bordet og ut av vinduet i
en fei. Vi andre lop til alle kan-
ter, og Christine sto lamsletl
ved kom$.ren.

"Tre skritts Larsen" som tilfel-
digvis var utenfor, stakk hod€
inn av vinduet. Han hadde tenkt
a sporre hvordan det hadde gatt,
men for han fikk iipnet munnen,
kastet Christine, sleiva hun
sto og rorte i sausen, mitt i Ije-
set pe "Tre skritts Larsen". Hun
var ikke interessert i noen form
for "passiar", men hun blei redd
da hun sA hvem det var. "Tre
skitts Larsen" slikket seg rolig
rundt munnen og sa: "Janmen
laver du god saus Christine, jeg
tror jeg spiserjulemiddag her."

Sa beglnte kirkeklokkcne i rin-
ge julen irn sanltidig som alle
barna stille blei kalt inn av
mammaer og pappaer. "Tre
skritts Larsen" og Christine on-
sket hverandre god jul, og
Christine sa vi ungene mafte
v@re mer forsiktige, og dct lov-
te vi. Og freden senket seg over
Osterdalsgata 4 og 6.

Kato ogjeg kikket pA hvcrandre

:i"'"J',i::-.ffi;""i_J,::,::t3; o
Christine var geme! "God Jul
a , seg deg i moma", og dorene
blei lukket stille i.

Hilsen Wiggo

fr
[i
nili$

. / '

t? g t< J E.,i'< :3 F.,.\ E3 f -r , f{
dl{raoed Jac$ !.1, R t5f t l\N tA

4
!



Medlemsmote 29. Januar 2001

Som tema pa Arcts forste mote valgte vi A presentere en bok som ble utgitt pA slutten av eret i ljor - Oslo -
byen slik den var, Med bakgunn i byens 1000-drs jubileum samlet Allenposten inn en del historier.
Mange av disse historiene harjoumalist Beate Muri i Aftenpostcn Aften, utgitt i bokfiorm. Resultatet er
en flott og rikt illushert bok om Oslos bydeler - alle i og for seg ilteressantc, men det var omtalen av
Kvsemerdalen som fattet vAr oppmerksomh€t. Vi foler at Kvlemerdalen pa en mite horer til Valerenga, og
Beate Muri sa seg villig til 6 komme og formidle sin viten om denne bydelen med oss.

Navnet Kvemer dukker ikke opp for i 1611, men av Sverres saga ger det fram at et av slagene Birkebei,
neme utkj€mpet mot bondehaeren, fant sted i omradet flrndt Kvemer omkring Ar 1200. Alnaelven hadde
sitt lop i ornnidet, og oslo-borgeme d)'rkct kom og f6r til husdlrene sine pA de fruktbare akrene - samtidig
som dFa ogsi beitet der. Fra ca. 1290 le det en kommolle ved Kv@merfallene, og denne regnes som den
fsrste mollen i Oslo{raktene. Pe 1500-tallet kom et av landets forste sagbruk i gang ved elva. Oslo-bispen

\/ eide Kv@meromradet fram til ca.1800. Ved Jembanens inntog i Kvemer ble det fart i industrivirksonhe
ten, etter hvert ogse i boligbyggingen. Stormannen OlufOnsum kjopte det gamle msllebruket pe KvEmet
i 1853 og realis€rte sin drom om jemstoperi og mekanisk verksted ved hjelp av energien i Kvremerfallene.
Den fsrste forstadsbebyggelsen oppsto som folge av Kvarner Brug ogjembaren, men barc folk metl hoy
status fikk bygge pe den dyrkbare marken.

Forst pe 1900-tallet ble storre omrader utbygd til boligstrok og politikeme be$mte og i[teressere seg for
arbeidemes ve og vel. Resultatene ble etter hvert den
kjente (Egne-hjem)-bebyggelsen og Aictanderbyen.
Oluf Onsum fikk peGonlige og okonomiske proble-
mer og mette gi avkall pe sitt livsverk. Fra 1892 ble
Kv@mer Brug aksjeselskap. Den videre historien er
kjent for de fl€ste - i dag er det forlatte fabrikkhaller
som preger Kv@mercffAdet.

Ledsaget av bilder vist pa over-head var Beate Muri
.!, eo god veiviser for oss.

Omtrent 50 per soner var mstt fram og de fulgte ak-
tivt opp med kommentarer og sporsmil. I det hele
tatt - en opplysende og hyggelig kveld, som ble av-
sluttet med vafler/kaffe og en god prat.

Bjorg Staal
ref

A.gang 4 nr. I

,  . . ' ' .  .  f ; , ,

{- }\{.."q' ;
. . . l . ; ; . . , .  . r ' r : . ,  l , l  , i . : , : , ,

:  
"  

. * S *



Arsmotet 5. Mars 2001
L,€dcr Even Haugseth onsket de vel 30 frammotte medlemmeDe velkonmen.

'I'il behandling ioreli:
Beretning og regnskap for 2000, budsjett for 200 I .
Fastsettelse av kontingent for 2002.
Valg av styre med vararepresentanter, valg av revisor og valgkomitd.

Even Haugseth ble innstilt som moteleder med Bjorg Staal som sekret€r.
Beretning for 2000 var utsendt medlemmene pa forhend, men ble opplest
pa mstet. lngen merknader til beretningen som ble tatt til etterretning.
Kasserer Bjsm Granlund framla regnskap for 2000 og budsjett for 2001. Regnskap og budsjett ble en-
stemmig vedtatt.
Fullsteldig oppsett over resultatregnskap, balanse og eiendeler 2000, samt budsjett 2001 er medtatt ned-
enfor.
Fastsettelse av kontingent for 2002 - ingen endring, beholdes som ne.
Valg: Valgkomitden innstilte pe denvalg av hele stltet:

Ev€n Haugseth, leder
Bjom Arild Gjerdalen, nestleder
Bjom Granlund. kasserer
Bjsrg Staal, sekretar
Laila Normann Kdstiansen, styremedlem
Unni Granlund. vammedlem
Ame Mustad Sorensen, varamedlem

Innstillingen ble enstermig vedtatt. Som revisor ble Per Horgen enstemmig valgt.
Stlrets innstilling pe valgkomitC: I-eifTovik, Kari Johannessen, Una H. Neverdal - enstemmig valgt.

Even Haugseth ga en kod orientering om aktuelle saker, bl.a. om utgivelse av enjubileumsbok i forbin-
delse med lagets lO-ersjubileum i 2002, bydels-vandring I l. juni, kalenderen 2002, fotoutstilling med me-
re- Etter aLrsmotet underholdt John Dahl-Johansen med visesans.

Bjorg Staal
Sekret@r
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Arsmotet 5. Mars 2001 forts...

Valerenga Historielag

RESULTATREGNSKAP 2OOO

Kontingent
Salg pA moter mv
Salg av kalendere
Salg av bilder
Rente.
Andre inntrekter

Overskudd

17 340.00
13 072.50
40 874.00
3127 .00
1 108.88

15 000.00

Lere 12 000.00
Drift  I6i5.00
fnnventar 2 424.00
Bilder,boker mv. 5 719.00
Kalenderproduksjon 25250.00
Mer garnmelt enn nyti 6 000.00
Pofto 8 290.00

21 224.38

eo 522.38 ---Ea=

Balanse:

Kasse
Poslbanken

Bjorn Granlund

988.00
87 313.92---EEio-l 

-e2

Eiendeler :

Fotoutstyr
Inv.PC, kontoruts
Blldesam ing
Boker mv
Andre elendeler

8 650.00
15 938.s0
22141.65
4 857.10
4 665.08

56 252.33

Revide( og funnet iorden
Oslo, 18/2-01
Per Horgen (sign)

Trenger du selskapslokale/motelokale?

Generalforsamling? Konfimasjon? Bam€dip?
Bydelshuset i Hedmarksgata 2 leies ut for store og sn1e
arangementer. Kjokken med utstyr til opptil 50 personer.

Kontakt oss for nn:nnere opplysninger!
Telefon: 22 61 58 80
eller besok oss i konto.tidcn,
mandager kl 1700-1800 i Hedmarksgata 2.

Argang 4 'rr. '!



E-naili vaal.rc.ga.hisllag@c2i.nel
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Mote kalender

Medlemsmoter l halver 200I

2. April200l Medl.mste
11. Juni 2001 Bydelsvandring
(mer informasjon vil bli gitt
seD€re)

Alle moter holdes i Bydelshuset,
Hedmarksgata 2

VELKOMMEN!
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Vilererga Historielag pi irfcmett:
vaalcren gn.hi stlasaOc2i.nei
hupt/home.c2i.netvaalhist

Styret og arbeidsgrupper
i Vilerenga Historielag

kder:
Nestleder:
Kasserer:
Seketer:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Even Haugseth
Bjom Arild Gjerdalen
Bjom Granlund
Bjsrg Staal
Laild Normann
Arne Mustad Ssrensen
Unni Granlund

Arbeidsgrupper i historielaget:
Utsivclse av bildekalender:
Kontakt Even Haugseth ilf. 22 57 0l 66

Fotogruppe fotografering. innsamling og
avfotografering av bilder:
Kontakt: Bjorn Cranlund tl f. 22 68 34 05

Idrettsgruppe - prosjckt om bydelens idrettsmilj s
Kontakt: Bjom Ar;ld Gjerdalen tlf90 91 92 50

Intewjusruppe intewjue int€ressante m€nneskcr
Konlakt Bjorg Siaaltlf.22 61 40 33

Kontakt Laila Nornrafln df. 22 67 46 75


