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Leder'n har ordet!

,-' ''r .. Jubileumsiret
' i . i  -

I fe at l. april er det l0 Ar'"...,'-l 
siaen 7 ildsjeler pi Vilerenga kom

'" '\'-' sanmen til det forste motet i histo-
delaget. Jeg var selv ikke med pi de aller forste nu-
tene, men husker godt at rnotene senere var preget
av at mange fortalte om Vebrenga i gamle dager.
lleldigvis ble det meste av dette rbtert av Klsten
Paaby som etter hvert ogsA ble lagets forste leder.

Selv om iddene var mange og fortellergleden
stor- var det vel ingen som var sike pi hvordan vi
skulle ff en struktur pi tingene og komme oss vide-
re. Dette klarte vi allikevel ved 6 begyrne i det smi
og boste av de erfaringene vi giorde. I dag kan vi
virkelig v@rc stolte av det vi har fftt til Historiela-
get har lett enorn rcspons bide i bydelen og ikke
minst blant hos folk som har eller har hatt et forhold
til Vilerenga. Det var dette den patriotiske bydeler
uengle.

I jubileurrisaret vil vi sehfolgelig feire dette
pa flere rniter. Planen for medlernsmotet 22. april er
forelspig ikke helt klar, mer 9u tirg er sikkerti Dere
fir blartkake! 10. juni inviteres dere pi bydelsvand-
ring igjen. Fordi V6lerenga kirke er 100 Ar, vil dette
ogsa bli markert pe deme turen. Som tidligere
nevnt, er vi godt i gang med jubileunsboka. Hvis alt
gar etter plan€4 skal den v@re klar til hostens foto-
utsti[ing. Vi vil i Ar prove 6 fa til ei utstilling som
gar over flerc dager enn tidligere, og vi ser vel for

Hi storielaget pe Intemett

oss en store marke-
ring i forbindelse med
lanseringen av boka.

Selv om re-
spoasen ikke var spesi-
elt stor, takker vi for
de forslagene til tittel
pe boka som kom inn.
Sq,Tet har i sa.IIlrad
med redaktoren av bo-
ka valgt tittelen:

"VALERENGA bydel med .rjel". Vi syntes
dette var en kort, forldarende og ikke minst pas-
sende tittel pe verket. Hvis noen av dere forts4tt
sitter pi bidrag som dere vil ha med i boka, bor
derc sa snart som mulig levere dette til bokgruppa:

Anne Teppeq tlf. 21904791 eler 976 18 464 eller
Knut Roar Westbye, tll 22174884 eler 908 31
966. De vil gjerne hore 1ia dere fu paske.

Det er atsa fitt av hvert som kommer til 6 sle i
hget vArt iiamover, og vi i stlret haper at dere er
like {linke tiJ e rnore opp som dere pleier.

Even Haugseth

U

Vabrenga Historielag har vert .eprcsentet pa in-
temett i snaxt 3 ar! Siderc blir aklr:urat ni ikte opp-
datert med nyheter, da den for tiden er under stor
omorganisering. Forhipentlig vil de nye sidene v€re
klaxe rett over paske-

Stor vaf imidlertid gleden da vi oppdaget nylig at
besoks-telleren passerte l0 000 !!! Ti tusen bessk!
Det er helt utrolig nrange som er interessert i Vale-
rcngal



Etterlysning - Spebarnshj emmet,,Akebergv. 23

- Jannicke B. Stdvseng

Oter 500 bilder er furmet i det tidligele Spebarn-
hjemmet i Akebergteien 23 i Gamle Oslo.

Bam i alderen 0-6 ble plassert pe spebamhiemnet
de6om noen i familien badde Ape[ smittefsrende
tuberkulose. Bildene ble trolig tatt mellom 1929-
1940. Er du ett av bama pa b dene? Eller kjemer
du noen som bodde pA spebamhjenmet en periode?
Jarmicke stavseng snsker i komme i kontakt med

Welerenga- l'?//*"/N

deg og hore din historie. Dette er en del av
" searchen-'til en doL:umentar-filn hun onsker 6
lage om tuberkulose i Norge. Hun vil fortelle histo-
rien til de som ble lsisk bergrt av denn€ hvite pes-
ten.

Ta gieme kontaLt med Jamicke:
Jarmicke B. Stavseng, Niels Juels gt- 8, 0272 Oslo
Mobiltf.: 915 21 041
Plivat. tlf:22 55 37 77
E-post: jannickebardos@hotmail.com

- Ktrut Roar Westbye

I mars 1929 dro den davaende kronprins Olav rned
sin utkArcde Miirtha gjennom Galgeberg i 6pen
vogn. Da ropte en tilskuer: "Du kan fole'rei trygg
her pA Vilereng4 Olav!". Kronprinsen reiste seg i
vogna og hilste. Sann er det barc og det siel mye om
stedet.

Dette er boka om sjela pi V6lerenga. Apenhjertig,
uhsltidelig og humoristisk fortak med sjarm av dem
som bodde der (fur, under og like etter kigen). By-
delen som har hatt kameratskapet, i&etten og dia-

- Iekte^n s.om. sitl varemerke og er landskjent ogsA
ulenlor l,mdets grenser.

Med ftodige skildringer tas vi med rundt i bydelen
gjeimom smil og tarer, og ffr belaelta at har man en-
gang vert "vAl'enggutt eller -jente", er man det for
alllid. Boka er full av biftler som tar oss med til hver-
dagslivet, butikten pe hjomet og til den tdvelige tre-
husbebyggeJsen.

Vabrenga var ikke bydelen der palassene ble bygd,
eller der hvor riksrnilsfolket og nullskattq4era slo
seg ned, og ingen pi Vi{erenga sama dem heller!
Liva ble levd i enkelthet, ofre med bannord og en li-
ten tAr over t6rsten. Ingen lar bedre enn andrc pa

Vabrenga. Var det noen som mista fotfeste, se var
det a.lltid noen som rakte fram handa.
Sjela er der enni. Medlemmene i Veierenga histo-
rielag, serlig og horuror til stlret, har na bhnlpus-
sa minnene i 10 ar. Fra tusenvis av dugnadstimer,
gjennom historielagsmoter, fotoutstillinger og by-
delsvandringer deles minnene, brikkene i det histo-
riske puslespillet legges pi nytt.

Vabrenga tar ikte mye plass i historiebokene.
Derfor har vi ni skrivi var egen historie, fordi vi er
stolte av bade historia og bydelen var.

Og det kommer kans\ie mer!

Litt n sjcla: FriJuofsgate mot Etretsla!/+1tu



Ostkantunger - bameir i Totengata

Doktor-besok
Doliloren bodde i nabogata og han ble ofte bud-
sendt hvis noen hadde hugget seg i et ben eller en
6nger - og nlr en barnelodsel rlulJe skje.

Vi ungene mitte lope til doktoren med bes\jed,
men vi mafie vaske oss og gle heret folst. Det
hendte ofte at den som gikk med bud ble lytet pA
og undersokt av legen som kjenle oss alle og visste
hvor vi bodde.

ForHolet og snsrrete var vi bestaodig og mange av
oss gikt med ullklut med farefett og terpentin pa
brystet. Vi luLtet og stinket sa mye at vi lle1mest
ble isolert fra de andre ungene for kortere eller
lenge tid. Lekekamentene ville ikke ha noe med
(klutungene, i gjore! Vi hadde alle en eller annen
gang mAttet sitte for oss selv, snufsende og lukten-
de og se pd nir de andre lekte.

Det var hoy4idelig 6 gi til dokloren og det var vel-
dig vildig at vi neiet eller bukket d}?t - og at vi var
rene pi bena.

En gang nette jeg til legen fordi jeg hadde sklidd pa
kjellerlemmen i nr. 8 og latt en stor flis i baken. Jeg
husker hvor leit det var a tgge pe bordet med laler-
ne under meg og med rompa i v@ret meils doktor'n
skar ut flisen. Han var sint fordi han visste at pa
kjellerlemmen hadde vi ikke noe 6 giore - og for at
jeg var skitten pi helene. Han vat ikke sintere elm
at jeg fikk et ka$fer&ops da jeg gikA. Dagen derpi
matte jeg som betaling gi erend for haml

Barnefodsler.
Jordmora holdl til lenger opp i Stron'lsveien og
hun si vi ofte i gata. Hun var blid og rund, og sa
hadde hrm en sim morsom kuffer1.

Hjemmefodsel s$edde ofte og da vi fikk broren
min Per, spurte hun meg hvajeg onsket meg, bror
eller soster. (Nye skot, sa jeg, der vi gikk i folge
Aa hennes til mitt hjem. Per bl€ fodt og vi trodde
magen mAtte skjeres opp.

Pe det spo$mAbt fikk vi forklaring av en av de
store jentene (13 dr) som hadde lett segjobb pa en
trikotasjefabdkk pA Kampen. Der hadde de nemlig
snakket om at unger kom fia tissen til mamrna.
Elin og jeg gikk pi do og tittet pa hverandre buk-
selose. Men at unger kom fra tissen trodde vi ikke
pa. Den ljlle sprekken kunne vel ikte slippe ftam
noen unge.

At ulgene kom fta moren, det forsto vi, 1nen
hvor - det var for oss en gate- (Storketl korDoer
med ungD, sa pappa, men vi visste at det bare var
noe lureri.

Na bb det trangt hjemme hos oss.
Per ble lagt i Gerds gamle bamevogn og den ble
kjqrt under spisebordet vi hadde i stua. Ged 16
mellom mamma og pappa. Elin og jeg i feltsenga,
som etterhvert begJmte i bli i minste laget for oss
to.

- Evtr

Toteng. 2 i lgshara.

Teie Boye Hansen bod-



Skole-arbeid i 1901 - Utdras fra en stilbok

AGER I SAMEIE
Det var engang en nev og en bjsm som skulde have
en ager i sanmen.
Forste aaret saade de rug. Da sagde r@ven)tNu skal
du have roden og jeg topperD)- Det vilde bjomen.
Da de skulde treske fik bjomen bare roden. Da sag-
de reven. <<I aar fik jeg det beste, men til neste am
kan du faa det bedsto. Ja, det vilde bjsmen- Neste
aar saadde de naeper. Da sagde reven: <I aar skal
jeg faa roden og du toppeo). Det vilde bjomen. Da
de sLulde ta n@peme op, fik reven roden og bjor-
nen fik bare det gronne. Da ble bjsmen sint og vilde
ikke l€ngere have sameie med reven.

YALENE IGJEN
Der rar en ung mand lra Kristiania som ble sry'r-
mand paa et dampskib. En gang da han var paa en
reise til Ostindien ble der slig stom at danperen
splang laek. De maatte ty til baadene. Tre af baade-
ne stodte mod skibet og kmrstes, nen de andre ber-
ged sig. Baadene var saa firlde af mennesker at det
bare ran rum til en eller hsist to. Kom de trc i baa-
deo, vilde den synke. Det var tle igien oppe paa
&ekket, og den:blant var styrmanden- De to var alt
nede paa trappen for at stige ned. Da ropte st)'r-
manden og sa: <Aa, nei, rci gutter! Lad den faa red-
de sig som kaDr. Kort etter saa de skibet slrke.

'v

KRISTIAI{ DEN Iv
Kristian var konge i Darrmark og Norge i 60 aar.
Han var en forstandig konge. Fodi han sa lbrmeget
efter de smaating, saa glemte hao de store.
Som liden gut havde han saa god lyst til at seile, og
han ble de.for en sto! admiral. Sveriges konge, Ikrl
den IX, kaldte sig konge over lappeme, men Kiisti-
an sa at det var han som var konge der oppe. Der
ble kdg med Danmaxk og Sverige. Kristian tog Kal-
mar, og deme krig blev kaldt Kalnarlcigen.
Han tog ogsi del i 30 aars kigeq men han maatte
reise hjem. Han holdt ermu en l<rig ved Femem. To
engelske herer ble leied, men Kristian stengte sjo-
veien- Saa de maatte drage gielmom Norge. Den
ene heren drog gjennom Tronhjem og kom heldig
fiem. Den andre ned Romsdalen og derlia ned i
Gudbrandsdalen. Bitndeme stod oppe i lien og nil-
let tornme$tokker og store stener ned paa dem.
Kristian anlagde Kristranla I 1624.

VOR SKIBSFART
Norge bruger sine skibe til at udfgre tornmer. Norge
har saa meget skog, iser i Osterdalen. De hugger
tommerct om h{zsten og om vaaren floder de det

KLttsebilde, ca 1910, ,1r.
5 ta wnstre i rckke 2 er
Oi|ini Rambery



Etterlysning - Hedmarksg. 4 Arsmotet
I Historielagets giestebok pd Intemett hat i fdtt
falgencle ette ysnihg:
Er det noen som kjenner til Rosa Josepha Bye,
Dagmar Leonarda Bye eller Ludvig Immaouel Lar-
sen som bodde i Hedmarksgata 4 pe 1900-tallet?
Er interesse hvis noen vet hvem som var mor og
far til Ludvig Immanuel Larsen. Han giftet seg med
Inga Susanne Larsen.
Med hilsner ifta May Bjerke
E-post: nr-bjerke@wasted.nu
Evt. svar kan ogsi sendes til Vilerenga Historielag,
sa viderefomidler vi til May Bjerke-

Til og med pA fusmotene vere blir det fullt hus!

Fyldig referat vil bli sendt ut sammetr med innkalling
til neste medlemsmote i april!

o

Medlemsmote 4. februar 2002

Hisorielagets leder Even Haugseth apnet arets fsrste mste med A snske alle de ca. 70 ftarnmotte ve1-
korDmen. Han orienterte deretter om saker som er aktuelle for historielaget - og da helt spesielt om liam-
driften i foftindelse med utgivelsen avjubileumsboka - laget er som kjent l0 dr i 2002. Han presentette re-
daktsrene Anne Teppen og Knut Roar Westby, som gjor en kjempejobb i forbindelse med dette vervet.

Kvelderis kasor, Bjom Tandberg, arkiteki og bosatt i Totengat4 er meget historisk interessert og kan
mye om Vdlerengas tidlige tilv@rels€. Han holdt et omfattende kaseri om den opprinnelige bebyggelsen og
snakket om utviklingen fta tle til mur - murhus for de bedrestilte, hehus var mer slumpreget. ta
Hele omrfiet som ne kales V&lerenga er gammelt og via lysbilder fikk vi se en rekke gamle karr hvor manv
kunne kjenne igjen diverse elvelop og veier.
Hovedveien som senere fikk na\,!et Strgmsveien har vert ferdselsvei i irhundrer, den forbandt orngivelsene
med byenved sjaen - Oslo.

Totengata var et aktuelt tella i kaseriet, Tandberg bor selv i Totengata 3, et av Vabrengas eldste
hus. I forbindelse med restaweringe[ har han ftnnet tilbake til husets opprinnelse pa 1700-tallet. Det er aftsa
atskillig eldre enn de lokkehusene som ble bygget pa 180o-tallet og som til deis var sommerhus for den tidas
rikfoll, men som ofte ble bygget pa til stsrre gArdet. Restaureringen ga overraskelser i forbindelse med funn
i vegger og under dortrannen - sa som rotte- og kattekadavere, samt klinkekuler brukt for drhundrer siden.

Det ble som vanlig en hyggelig
avslutning rned vafler, ka.ffe og
vermeprat,

Bjsrg Staal

Se for a-!'rig bjlder pe neste side!

Saonsveien 7 i 1963 (Eier Oslo Bymuseltm)

_-/ "/*

'+trl#

Argang 5 nr. {
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Foto alle bilder: Bjorncrunlffid



E aitMaleHc!.hisllag@!2i.net

Mote kalender

Medlemsmoter 2. halvir 2002

22. april 2002 Jubilem$rnote

1 0. juni 2002 Bydelsvandriry
mer info senere.

Alle moter holdes i Bydelshuset,
Hedmarksgata 2

VELKOMMEN!

I
Leder:
Nestleder:
Kassercr:
Sekreter:
Stlremedlem:
Varamedlern:
Varamedlem:

!

vaalerensa.his.lag@c2i.net
http://hone.c2i.nettuaalhist

Stlret og arbeids gtupper
ViLlerenga Historielag

Even Haugseth
Bjorn Arild Qerdalen
Bjsm G€nlund
Bjorg Staal
Laila N. Christiar$en
Ame Mustad Sslensen
Unni Grat und

Arbeidsgrupper i historielaget:

Utgivetse av bildekalendq:
Ko'takt Even Haueseth tlf 22 57 01 66

Fotogruppe fotogmfe.ing, innsamlinsos
adotosEfering av bilder:
Kontald: Bjsm Gnnlund tlf.22 68 34 05

Idrettsgruppe prosjekt om bydel€ns idretismitjo
Kontakr Bjsm tuild Gjerdalen tlf90 91 92 50

lntervjugruppe - intervjue interessante monesk€r
Konhld: Bjsrg Staal tlf 22 61 40 33

M€dlemsavisa ver
KonrakL LailaN. chdstianse tll267 4675

Velerenga Historielag pe intemett:


