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Grasrotandelen blitt en viktig
inntekt for oss. En stor takk til de
medlemmene som gir oss denne
støtten. Dette er en grei og lettvint
måte å gi indirekte støtte på, og
det koster heller ikke noe ekstra.
Forutsetningen er at de som tipper,
spiller lotto, joker osv. registrerer
oss som mottakter. Lurer du på
hvordan, se forklaringen i dette
medlemsbladet.   
Det er snart klart for neste
medlemsmøte. 8. april kommer
våre venner i Vålerengen Pikekor
og synger for oss igjen. Denne
kveldens foredragsholder vet veldig
mye om Oslo, og mange følger
sikkert med på det han skriver i
Aftenposten. Han har gitt ut flere
bøker om byen, og flere av dere
har kanskje vært med på
omvisningene hans rundt omkring.
Vi får nemlig besøk av Leif
Gjerland. Med fin sang og mye god
byhistorie, skulle alt ligge til rette
for en interessant og spennende
vårkveld. Vi håper derfor at riktig
mange kommer.
De siste 4 åra har vi fått
lokalhistorien vår servert i form av
vandreteater. Dette har vært
utrolig artig, og vi vet at mange
har hatt stor glede av å være med
på dette. I år har teatergruppa
bestemt seg for å sette opp et
tilsvarende teater i en annen bydel
som  har en masse historie å by
på, nemlig Nydalen.  Som tid-
ligere, har de flere forestillinger. Vi
var ikke snauere enn at vi inviterte
oss selv dit, og svaret kom
momentant. De vil svært gjerne se
mange kjente ansikter fra
Vålerenga. I og med at årets
vandreteater ikke blir i vår regi,
kjøpes billetter på stedet. Se nær-
mere omtale inne i bladet.
Da lurer vel alle på hva vi skal
finne på her på Vålerenga? Fortvil
ikke, det har vi ordnet. Hvis dere
har god husk, hadde vi i 2008
besøk av en sprudlende og kunn-
skapsrik Oslo-guide på et av
medlemsmøtene våre. Det var Jane

Siden forrige medlemsblad har det
vært jul, og det første kvartalet i
2014 er tilbakelagt. Sannelig er
det blitt vår, og snart påske også.
Historielaget hadde årets første
medlemsmøte i slutten av januar,
og nå i begynnelsen av mars fant
årsmøtet sted. Det er aldri mange
på et årsmøte, men takk til de som
møtte opp. I årsberetningen som
ble lagt fram der, kunne vi lese om
et av de mest aktive årene siden vi
startet opp. Dette viser at det er
stor interesse for lokalhistorie, og
vi er engasjerte i det som har med
Vålerenga å gjøre. Det som er det
fine med historie, er at det er
stadig ting å ta tak i.
På årsmøtet ble det valgt inn 2 nye
varamedlemmer i styret. Vi har
den glede og ønske velkommen til
Haide Østreng og Wenche
Ekstrøm. Wenche har sagt seg
villig til å være med i
kalendergruppa. Haide skal vi
også finne oppgaver til. Heller ikke
denne gang ble det bestemt noen
økning av medlemskontingenten.
Grunnen er at vi er et aktivt lag og
klarer å få det til å gå rundt. Bydel
Gamle Oslo har tidligere år vært
rause og gitt oss noe i
frivillighetsmidler, så vi håper på
det også dette året. I tillegg har
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Av Even Haugseth

Noe å glede seg til denne våren og forsommeren

Ennis. Hun guider selvfølgelig over
hele byen og er en av dem som har
fattet stor interesse for vår del av
byen. Oftest er hun å se her oppe
med turistgrupper. Dette synes vi
selvfølgelig er veldig hyggelig. Tenk
at vi har noen som viser fram
vakre Vålerenga og forteller
intetanende om denne perlen her
på Østkanten. Vi ble så nysgjerrige
på hva hun forteller dem, så vi
spurte like godt om hun kunne ta
en vandring her for historielagets
medlemmer. Det vil hun mer enn
gjerne, så sett like godt av datoen
3. juni med en gang. Jane vil ta oss
med fra Galgeberg og oppover, og
planen er at vi skal ende opp i
nærheten av Vålerenga kirke.
Dette blir en innholdsrik og fin
spasertur, og kjenner vi henne rett,
kommer hun nok med flere
gullkorn underveis. Kanskje vet
hun noe ikke vi vet? Mer om denne
turen finnes ellers i dette bladet. 
Også denne høsten vil vi ha
fotoutstilling, og det blir andre
helg i oktober. Etter et sånt
gigantarrangement som vi hadde i
2013, kan en jo spørre seg hva vi
skal finne på å vise fram denne
gangen. Allerede har vi noen
temaer på plass, men vi vil gjerne
ha flere innspill fra dere. Et sånt
arrangement trenger lang plan-
legging, så tenk gjennom hva som
kan egne seg og være interessant å
se på. Både bilder og gjenstander
gjør det hele mer severdig. En av
grunnene til at det hele ble så
vellykket i fjor, var at flere
medlemmer var med og tok i et
tak. Vi håper på den samme
innsatsviljen i år. Hvis mange er
med, trengs det nødvendigvis ikke
så mye fra hver. Det trengs flere
som kan hjelpe til både i forkant,
under utstillingsdagene og etterpå.
Ikke nøl med å melde din interesse
og komme med forslag.     
Styret ønsker alle en fin vår og
forsommer, og velkommen på
arrangementene framover. 
God påske! 
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Laila Bjølmer – en pioner på
lengdeløpsskøyter etter krigen
Av Anne Teppen. Bilder og utklipp lånt av Laila Bjølmer Berger 

Vi fortsetter med føljetongen om
viktige kvinner i Vålereng-historien.
I forrige medlemsavis fikk leserne
høre om fru Gundersen, den beun-
dringsverdige idrettsmammaen.
Denne gangen vil vi se om dere hus-
ker en idrettsutøver som gjorde det
skarpt på skøyteisten. Hun bodde på
Etterstad og var dermed nært knyt-
tet til Vålerenga. Det er lenge siden
nå, men som mange andre, glem-
mer hun aldri røttene sine her. I
gamle dager tok hun 1500-meter’n

på isen. Hun har nå en meget aktiv
pensjonisttilværelse i svømmehal-
len, og tar nå 1500-meter’n i van-
net. Stolt forteller hun oss at hun
har 2 jobbedager i uka der også. Da
sørger hun for mat til at svøm-
merne. Dit kommer både Hver-
mansen og kongelige.     
Laila Bjølmer ble født i 1942. Hen-
nes mor, Aslaug, kom fra Bergen,
og faren, Kolbjørn, fra Sarpsborg.
Fram til Laila var 9 år bodde de på
Nordstrandshøgda, og hun begynte

der på Nordstrand skole.
Så flyttet familien til Etterstad i

blokk nr. 17 som nå er Etterstad-
sletta 39. Da begynte Laila på Vå-
lerenga skole. Der måtte hun
begynne å skrive formskrift, ikke
løkkeskrift, og der måtte en skrive
”gata” og ”klokka”, ikke ”gaten” og
”klokken”, som de skulle på Nord-
strand. Det må ha vært en frustre-
rende overgang for ei ung jente, for
hun husker det godt den dag i dag.
Mye fordi hun som 29-åring be-
gynte i Bergesen-rederiet. Da var
det tilbake til ”pen-sproget”. På Vå-
lerenga var Laila speider i KFUK
og med i Vålerengen pikekor. Hun
var en av de 7 heldige i koret som
fikk være med Kurt Foss og Reidar
Bøe og synge på deres grammofon-
plate ”På en plass i vår by (står en
kasse med sand)”.  
Da hun var 22 år, dro hun til sjøs
for å oppleve verden. Det ble 5 ½
års fartstid som salongpike og mes-
sepike. Hun var fotballspiller om
bord, og gutta spilte kamper i Sing-
apore og Indonesia. Det var krig i
Vietnam og ganske farlig i disse far-
vannene. En av de riktig gode opp-
levelsene var at hun møtte
kjærligheten i Hugo Berger. De gif-
tet seg i Vålerenga kirke i 1967.
Brudekjolen ble sydd i Singapore,
og de sender fortsatt julehilsner til
sydamen, så mange år etter. Hos
Bergesen var hun innkjøper i ka-
byss-avdelingen, hvilket innebar
innkjøp av proviant og diverse inn-
redning til båtene. I dag bor Laila
og Hugo i Asker. Sønnen er advokat. 
Skøytekarrieren
Allerede mens Laila bodde på
Nordstrandshøgda var skøytegåing
hennes store interesse. Hun startet
opp med skruskøyter og brukte ban-

Betydningsfulle kvinner på Vålerenga:

Laila fikk sin Hugo i 1967, og alle med hjertet sitt på Vålerenga gifter 
seg i Vålerenga kirke.



dyskøyter. Så ble det kunstløp. 10 år
gammel trente hun på Frogner sta-
dion i Oslo Skøyteklubb (OSK). For
å satse på kunstløp, måtte en ut med
49 kroner i timen for privattimer.
Det var mange penger i 1954, så
etter 2 år sluttet hun med kunstløp.
Skøyteinteressen var fortsatt stor, så
det ble Arbeidernes Skøyteklubb
(ASK) på Jordal og lengdeløp.
Samme klubb som Kupper’n. Det
var stort, og Laila var veldig ivrig.
Klubben var god, hadde trener, ar-
rangerte treningsleire og trenings-
opplegget var krevende. På Jordal
var det istrening, og på Jordal Amfi
ble svingteknikken finpusset. Opp-
varmingen foregitt med fotball og lø-
ping på banen eller i skog og mark.
Hva skal en si om å gå lavgang
(skøytestil) oppover Kampen park
med sandsekk på ryggen, eller sykle
opp til Ekebergsletta uten gear for
så å starte treningen. Ikke rart at
Laila ble sterk i beina, 158 cm høy
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Klar til start!

Invitasjon til Hotell Viking 

Laila Bjølmer og Sigrid Sundby

Klubbmesterskap i ASK 1961. Laila Bjølmer nr. 2 fra høyre.
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og 67 kg tung med lårmuskler og
rumpe som Oleg Gontsjarenko. 
Ved siden av trente hun friidrett i
Oslo Ørn. I helgene var det trening
på Grefsenkollen, og i romjula og i
nyttårshelgen treningsleir på Hamar
med svensker og hollendere. Som-
merferien gikk ofte med til fotturer
i Jotunheimen. Da Laila var 22 år,
ga hun seg på skøytebanen og dro
til sjøs. 

Vi er stolte over å kunne presentere
Laila Bjølmer Berger. På bildene
ser vi at Laila er i aksjon på skøyte-
banen, og i aviskopiene kan vi lese
om hennes resultater. 
Lailas personlige rekorder satt i
1962:
500 meter, 54,2 
1000 meter 1,53,3
1500 meter 2,58
3000 meter 6,18, 6
I ASK’s 50-års jubilemusbok i 1974
er hun rangert som nr. 17 i adelsk-
alder. På 20. plass finner vi en
annen Vålereng-jente, Berit Slyng-
stad, og på førsteplass selvsagt 
Sigrid Sundby.
*******
Takk til Terje Paulsen som tok initi-
ativ til dette innlegget og sendte oss
bilder og faksimiler.
*******

Har du gitt oss den siste 
e-postadressen din?
Vi i historielaget vil gjerne ha 
e-postadressene til de medlem-
mene som har det. Har du ikke fått
e-post fra oss på lenge, tyder det på
at vi ikke har din riktige adresse,
eller at vi ikke har noen adresse på
deg. Det er stadig ting vi vil infor-
mere om utenom medlemsavisene,
og da er det kjekt å kunne sende
deg på e-post. Send oss like godt
den med en gang, så hører du fra
oss om ikke så lenge. Vi prøver også
å begrense utgiftene våre til porto,
og da er dette en grei måte å gjøre
det på. Medlemsbladene vil alle få
hjem i postkassa fortsatt. På for-
hånd takk!

Tipper du, spiller Lotto 
eller Joker?
Mange var ikke til stede på det
siste årsmøtet. Der gikk vi gjennom
regnskapet for 2013. En av våre

viktigste inntektskilder er de mid-
lene vi får tilført fra Norsk Tipping
gjennom Grasrotandelen. Denne
posten hadde gått litt ned fra 2012
til 2013. Tipper du, spiller Lotto
eller Joker og kan tenke deg å gi
historielaget en gave uten å måtte
betale noe ekstra utover det du
spiller for? Hvis du ikke har levert
inn strekkoden på bakerste side i
dette bladet til tippekommisjonæ-
ren, har du nå muligheten til å bli
Grasrotgiver. Hver gang du har fått
nytt tippekort, må du levere strek-
koden på nytt der du tipper. Det
går også an å registrere seg om du
spiller via mobilspill og på grasro-
tandelen.no. 
Jo mer vi får inn på dette, jo bedre

er det for medlemmene i historie-
laget. Da slipper vi å øke medlems-
kontingenten vår.
En stor takk til alle som gir Gras-
rotandelen til 
VÅLERENGA HISTORIELAG!

PÅMINNELSER:

Det gikk fort i svingene på Jordal.
Øverst sees det spesielle taket på
Amfi'n.
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Jeg må på do – kan du lukke opp?
Ovenstående utrop refererer til
min barndom i Strømsveien 7a, et
lite blågrått trehus med to små lei-
ligheter i første etage og ”kvist” i
anden.
Mor og jeg i den ene, kjøkken, stue
og et lite kammers. Den andre,
stue og kjøkken med mors tante,
onkel og fem kusiner. I tillegg
hadde de ett rom i ”Veslestua” i
bakgården. På kvisten gamle tante
Mariane og hennes ugifte sønn.

Vann i spring i porten og utedo
med toseter. Doen hadde to ”sitte-
plasser” og i en liten kasse på veg-
gen – gamle aviser til personlig
bruk. Etter dagens norm med flos-
set toilettpapir ville disse blitt opp-
fattet som sandpapir med korning
80.  Men, papiret ble behandlet
med nennsom hånd og skrukket
etter alle kunstens regler, det hjalp
i hvert fall litt. Dog hendte det mot
juletider at man gikk til innkjøp av
”rull”. Dette til bruk for heldigere
stilte familiemedlemmer som var
vant til vannklosset.  Dette papiret
hadde en beskaffenhet på linje
med dagens matpapir – men ikke
med trykksverte.
Avisene var også gode å sitte på om
vinteren, særlig når det rimet på
brettet og influensaens feber rev og
slet i en liten guttekropp.
Under var det ”binge” som ble
tømt med jevne mellomrom. På
stille dager kunne vi høre rottene
romstere nede i bingen.  Skummelt
– men helt vanlig den gang. 
På 60-tallet ble doen kraftig opp-
gradert – vi fikk nytt brett og to
bøtter i stedet for bingen. Antar at
”domann” også satte pris på denne
nyanskaffelsen. Nå slapp han å
bruke øse.
Når man hører at det var to sitte-
plasser kan jeg i dag spørre meg
om det var mulig. Med dagens krav

til intimsoner og personlig hygiene
ville dette være uhørt. Når jeg i
dag, om morgenen går inn på et
deilig og varmt badegulv hender
det ofte at jeg tenker tilbake på
”De gode gamle dager” og er glad
at de er forbi.

Så tilbake til denne lille beret-
ningens overskrift.
Jeg kunne sitte på do i mine egne
tanker eller lese ukegamle tegnese-
rier i Morgenposten, så lød raske
skritt over gårdsplassen og det ble
rusket i dodøra. En bønn full av
nød vekket meg: ” Kan du lukke

opp Jan-Erling, jeg må på do”. 
En av mors kusiner var trengende
og som den unge ridder jeg var, let-
tet jeg på rompa, opp med haspen
og slapp damen inn.
Hun – opp med skjørtet og lot det
stå til med bulder og brak.

Hvor gammel var jeg den gang?
Jeg bodde der til jeg var 22 år 
og kusinene var 12 – 15 år eldre
enn meg. 

Det er nesten ikke til tro – men
sånn var det. Måtte man, så 
måtte man!

På do i Strømsveien 7
Av Jan-Erling Gulbrandsen
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VIF-LEKSIKONET ER KLART
Leksikonet er et supplement til jubileumsboka ”Heia
Vål enga!”. Leksikonet inneholder fakta og statistikk
om alle nåværende og flere utgåtte idrettsgrener.
Dermed er alle lagidretter gjennom tidene represen-
tert i leksikonet. Hoveddelen av leksikonet omhand-
ler fotball. Vålerenga Fotball er den eneste klubb
(idrettsgren) i VIF som har vært aktiv i alle 100 år, og

statistikken omhandler derfor hele tidsperioden. Lek-
sikonet forteller også historien til Vålerenga fotball i
en kortversjon.  Et helt nødvendig oppslagsverk for
alle som elsker Vålerenga.  Leksikonet er trykt i 300
eksemplarer og det er kun 100 usolgte bøker igjen.
Leksikonet kan kjøpes i Vålerengasjappa på Fyrstikk-
torget. Løp og kjøp.  
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Årsmøtet ble holdt i menighets-
salen, Vålerenga kirke tirsdag 4.
mars kl. 19.00.

Fra styret møtte leder Even Haug-
seth, nestleder Knut Roar Westbye,
styremedlem Bjørn Granlund, Sek-
retær Håkon Engh, kasserer Gro
Shakesby, vararepresentant Thor-
dis Kjærstad og vararepresentant
Bjørn Arild Gjerdalen. I tillegg til
de trofaste ”kjøkkenjentene” hadde
15 andre medlemmer funnet veien
til møtet. 
Styreleder Even Haugseth ønsket
velkommen og foreslo seg selv som
møteleder og Håkon Engh som re-
ferent. Forslagene ble godtatt uten
innsigelser. 

Til behandling forelå 
følgende saker:

Årsberetning for 2013
Regnskap for 2013
Budsjett for 2014
Kontingent for 2015
Innkomne forslag
Valg av styre: leder, nestleder, kas-
serer, sekretær, 1 styremedlem og 3
vararepresentanter
Valg av revisor

Alle valg gyldige for 1 år.

Styrets årsberetning ble lest av
Anne Teppen og godkjent uten inn-
sigelser.

Regnskapet ble gjennomgått av Ola
Petter Hopp, og deretter leste revi-
sor Randi Hoddevik sin revisjons-
rapport. Regnskapet ble fastsatt
uten innsigelser.

Styrets budsjett for 2014 ble god-
tatt uten innsigelser

Kontingenten ble foreslått uendret
pga lagets gode økonomi. Dette ble
også godtatt uten innsigelser.

Innkomne forslag: Ingen forslag

Referat årsmøte 
var innkommet.

Valg av styre: 
Styret for 2013 har vært
sammensatt som følger: 

Leder Even Haugseth
Nestleder Knut Roar Westbye
Kasserer Gro Shakesby

Sekretær Håkon O. H. Engh
Styremedlem Bjørn Granlund
Varamedlem Bjørn A. Gjerdalen
Varamedlem Thordis Kjærstad
Varamedlem Terje Paulsen (Terje
ba senere om fritakelse, som ble
innvilget av styret).

RevisorRandi Hoddevik

Varamedlem Thordis Kjærstad gikk ut av styret etter flere år. Her får hun
velfortjente blomster for sin innsats for laget. Til høyre en applauderende
sekretær Håkon Engh. Foto: Bjørn Granlund.

Avtroppende revisor Randi Hoddevik fikk også velfortjente blomster av
Even Haugseth og applaus fra de frammøtte Ola Petter Hopp, Bjørg
Staal, Solveig Rygh og Helge Nilsen. Foto: Bjørn Granlund.

av Håkon O. H. Engh   
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Valgkomité:
Kari Johannessen
Arild Svendsen
Jarle Teigøy

Valgkomiteen foreslo følgende
kandidater for årets valg:

Leder Even Haugseth 
(gjenvalg)

Nestleder Knut Roar Westbye 
(gjenvalg)

Kasserer Gro Shakesby 
(gjenvalg)

Sekretær Håkon O.H. Engh 
(gjenvalg)

Styremedlem Bjørn Granlund 
(gjenvalg)

Varamedlem Bjørn Arild Gjerdalen
(gjenvalg)

Varamedlem Wenche Ekstrøm 
(ny)

Varamedlem Haide Østreng 
(ny)

Revisor Karin Finndal 
(ny)

Valgkomité: Jarle Teigøy 
(gjenvalg)
Kari Johannessen 
(gjenvalg)
Arild Svendsen 
(gjenvalg)

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet ble som vanlig avsluttet
med gratis vafler og kaffe.

Salmetavla i Vålerenga 
kirke og Landstads reviderte

Denne stilige salmetavla ble laget
av snekkerne Berger, Schultz og
Lund og levert til den nye kirken
på Vålerenga. Kirken ble innviet av
biskop Bang fredag 10. oktober
1902. Den overlevde dessverre ikke
brannen i 1979.   Det er ført opp
hvilke salmenummer i Landstads
reviderte salmebok som menighe-
ten skal synge før prestens preken,
og hvilke som skal synges etter pre-
kenen. Magnus Brostrup Landstad
var en kirkelig salmedikter som
levde fra 1802 til 1880.  I 1908 ble
det ved kongelig resolusjon be-
stemt å revidere Landstads kirke-
sangbok fra 1869. Etter flere års
arbeid ble det bestemt, også ved
kongelig resolusjon, i 1924 at
Landstads reviderte salmebok
skulle være Den norske kirkes offi-
sielle salmebok. Den ble publisert i
1926 og var i bruk frem til 1985 da
den ble avløst av Norsk salmebok.  
Salmetavler og salmebøker er
fremdeles i bruk, men den audiovi-
suelle tiden er over oss og nye me-
dier er på vei inn, også i kirkene. Vi

får håpe det skjer med pietet og
verdighet.
Hvis du lurer på om du på skolen,
har pugget utenat noen av salmene
på tavla på bildet, har du titlene
her. Dikterens navn i parentes. 
Før preken: 26 Overmåte full av
nåde (Brorson), 49 Kyrie eleison,
766 Lov Jesu navn og herredom
(Edward Perronet, oversatt av 
Arne Garborg), 418 Herre jeg ser
på berget hist dine velsignede hen-
der (Gustav Jensen).  Etter Preken:
408 Drag, Jesus, mig Op efter Dig
(Fabricius/Brorson oversatt), 409
Jeg ser dig, og Guds Lam, å stå
(Brorson), 406 Slå sammen alle
hender (Brorson), 711 O Jesus
Krist vår Herre Kjær (Kingo) til
nattverd, 29 Guds menighet, syng
for vår skaper i lønn.   Etter utval-
get å dømme er flere salmer med
Kristi himmelfarts-tema her, så det
kan ha vært den dagen bildet av
tavla ble tatt. 

Stor takk til sokneprest Ingunn
Rinde for hjelpen med salmene.

Av Anne Teppen
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Det er flere år siden noen av byens
autoriserte guider kom på besøk
hos oss i historielaget for å få vite
mer om Vålerenga. En av dem var
Jane Ennis. Etter det har hun vært
her mange ganger og guidet turis-

Velkommen til bydelsvandring Vålerenga 
i våre hjerter Tirsdag 3. juni kl. 18.00

med Oslo-guide Jane Ennis

ter og andre interesserte. Hun er
en av by-guidene som også vil vise
fram denne severdige og spen-
nende bydelen på Østkanten.
Dette er vi både stolte over og
glade for. Nå er det vår tur til å bli

med henne rundt i vårt eget ”som-
merparadis”, som Kyter’n ville sagt
det. Vi har noe å glede oss til. Det
er en engasjert, morsom og kunn-
skaprik dame som tar oss med på
spasertur fra Galgeberg og ender
oppe i parken ved Vålerenga kirke.
Vi regner med at turen tar rundt
halvannen time, og den er gratis.
Det blir mulighet for alle til å gi
Jane litt ekstra når vi sender rundt
hatten til slutt. 

Frammøte: Hjørnet av 
Åkebergveien 
og St. Halvards gate
(nedenfor Galgeberg 3)
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Vi fikk for en stund siden en hyg-
gelig henvendelse fra Pål Barmo
Lindal. Han kunne fortelle at hans
familie holdt til på Vålerenga i en
periode. Selvfølgelig er vi interes-
serte når det er noe som har med
Vålerenga å gjøre. 
Fra 1916 til 1928 bodde familien
Lindal i Strømsveien 4. Det var
Gunnar Asbjørn Lindal og hans
kone Ellen Marie Lindal med
barna Ellen Gunvor, Arne, Astrid
og Kåre. Arne Lindal er for øvrig
Påls far. 
I 1928 flyttet familien til Opp-
landsgata 6. Der var de til 1931,
for da dro de vekk fra Vålerenga og
bosatte seg i Schleppergrells gate
28. Pål opplyser at Gunnar Asbjørn
Lindal drev Oplandsgata vogn-
mandsforretning i samarbeid med
skipsreder Natvig. Vi slo opp i
adressebøkene for Oslo i 1927 og

Lindals vognmandsforretning A/S
Opplandsgata 6

1929, og der står det faktisk Lin-
dals vognmandsforretning A/S.

Historielaget takker Pål Barmo
Lindal så mye for at han tok kon-

takt med oss og sendte oss opplys-
ningene og bildet av 100-åringen
og hans sønn, sønnesønn og søn-
nesønns sønn. 

Slik så det ut i Opplandsgata 6 tidligere Murgården er nr. 2. Foto utlånt av
Riksantikvaren.

Dette spesielle bildet viser 4 generasjoner av denne familien, og alle er eldste sønn i hver sin generasjon. Det er
tatt på 100-årsdagen til Gunder Barmo, og vi ser jubilanten fra venstre, så hans sønn Mathias Lindal, hans sønn
Gunnar Asbjørn Lindal, og til høyre hans sønn Arne Lindal. Bilde utlånt av Pål Barmo Lindal. 
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Alle husker våre teatervenner som
har vært med oss 4 år på rad. De
har formidlet Vålerengas historie
på en utrolig flott måte med sine
vandreteater i gater og parker, på
hjørner og i gårdsrom. I år har de
valgt å spille i Nydalen og vise noe
av den rikholdige lokalhistorien i
det området. De har invitert oss på
Vålerenga dit 
mandag 16., tirsdag 17. eller ons-
dag 18. juni kl. 18.00
Frammøte er sannsynligvis ved Ny-
dalsdammen, og de ender opp litt
lenger nede. Sjekk gjerne med oss
eller gruppas kontakt nedenfor
noen dager før, så får du bekreftet
frammøtestedet. 
Prisene blir trolig det samme som
før, kr. 100,- for voksen og kr. 50,-
for barn/honnør/student. Billettsalg
ved start som vanlig.

Vi er bedt på vandreteater igjen!
Dette blir gøy, så bli med. De skri-
ver til oss:
Vandrehistorier langs Akerselva

Akerselva kultur- og teaterlag
inviterer til å bli med på en vandre-
forestilling om den eventyrlige his-
torien om utviklingen i Nydalen fra
midt på 1800-tallet og framover.

Her var det framtredende og
klarsynte menn som ble inspirert
av utenlandske nyvinninger innen
industri og mekanikk, og med en
skråsikker framtidstro om at også
Akerselva med flere vannfall kunne
utvikles. De var avhengige av folk
flest som skulle betjene maskinene
på Nydalen Compagnie og Spiger-
verket. Det strømmet til arbeidssø-
kende folk fra Østlandet,
Finnskogen og Sverige. Den sven-
ske arbeidskraften er altså ikke
bare et nymotens fenomen.

Vi vil møte bedriftseiere, koke-
koner, arbeidsfolk og unger.  Vi vil
bli kjent med det voksende organi-
sasjonslivet. Vi vil være med dem i
fest og alvor, konflikter og kriser. 

Vi håper på å få med flere kref-
ter fra det lokale kulturlivet, slik
som kor og musikere.
Vi trenger skuespillere også. Vi øn-
sker oss gjerne barn, ungdommer -
spesielt gutter og menn i alle aldre.  

For de som har lyst til å være
med, ta kontakt med Tove S.
Christiansen på e-post til
tovesc@hotmail.com eller mobil:
930 17 727.

Øveperioden starter 10. mai ca.
kl. 17.00 - 20.30.  Hvert tablå har
sine øvedager, og det er deilig å
være utendørs på forsommeren.  
Vi tar pinsefri.

Invitasjon:

Noen av skuespillerne i Akerselva kultur- og teaterlag i aksjon ved Sotahjørnet under fjorårets forestilling. 
Like moro blir det sikkert i år. Foto: Jarle Teigøy.
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Overraskende og gledelig mange
interesserte hadde funnet veien til
årets første medlemsmøte gjennom
snøvær og farlig glatte gater.
Omlag hundre frammøtte satt ved
bordene og langs veggene, da Even
Haugseth ønsket velkommen og
godt nytt år. Selv kom han som
vanlig på sykkel, uten å se noe
merkverdig i det. Kom ikke og si at
vi har en leder som ikke har vært
ute både ei vinternatt og en vinter-
dag før!

Først orienterte han om årsmø-
tet tirsdag 4. mars og neste med-
lemsmøte tirsdag 8. april. På
sistnevnte kommer Leif Gjerland
og forteller om Oslo-historie, som
han gjennom mange år har skrevet
både artikler og bøker om.

Det er nesten blitt en sommer-
tradisjon at Akerselva Kultur og
Teaterlag spiller vandreteater om
lokale temaer i Vålerengas gater. I
år er de dessverre opptatt på annet
hold. Isteden er vi så heldige å
kunne innby til bydelsvandring 3.
juni med Osloguide Jane Ennis,
som vi kjenner fra før. Program for
dagen kommer seinere.  

Dameligaen var til stede med
restlageret av platter til Tippens
Fond. Plattene har motiv fra Gal-
geberg på 1980-tallet, og det så ut
til at flere benyttet anledningen til
å kjøpe.

Og så kom turen til ”Trillebag-
teateret”, som besto av Ingeborg
Margrete Andersen, Sigrid Marie
Refsum og to trillebager med tek-
nisk utstyr. Gjennom sin forestil-
ling ”Spor i tid - En
østkantkabaret” sang og fortalte de
om livets mørke og lyse sider på
østkanten gjennom de seineste år-
hundrene. Nød og elendighet, men
også samhold, solidaritet, patrio-
tisme og kjærlighet. Vi ble kjent
med den unge og modige Karoline
Kristiansen, som i 1889 ledet en
av de første streiker i Norge ved
fyrstikkfabrikken på Grønvold,

krigstidas knottgeneratorer, tysker-
leiren på Etterstad og de russiske
fangene der, bakgårdskaniner til
matauk, løsgjengere og ”gatas løse
fugler” som holdt varmen i kalde
netter inntil ovnene ved teglverket
i Loelvdalen. Vi fikk også høre om
Etterstadtrikken og om rampegut-
ter som la ølkorker, mynter, spiker
og kruttlapper på skinna. Sjøl hus-
ker jeg en spesiell type spiker som
vi fant på de ennå uferdige bygge-
feltene på Etterstad. De hadde to
hoder. Jeg aner ikke hva hensikten
var med de doble hodene, utover
det at de ble flotte håndtak på mi-
niatyrsverdene som lå igjen, når
trikken hadde passert.
Kabareten inneholdt fine tekster
og melodier, men framførelsen ble
hemmet av problemer både av
praktisk og teknisk karakter. Og
denne gangen var det heldigvis
ikke vår egen elektronikk som
kranglet. 
Etter forestillingen kunne publi-
kum beskue Trillebagteaterets
brede utvalg av bilder med tema

fra sangene. 
Etter kabareten orienterte ”In-

gunn prest” om årets feiring av
Oslos 700 år som hovedstad og om
”Gubbelaget”, som møtes i kirka på
siste onsdag i hver måned. Alle
gubber med hjerte for Vålerenga er
velkommen.

Før den tradisjonelle avslut-
ningen med kaffe og vårt utmerkete
kjøkkens verdensberømte vafler
(iallfall på Vål’enga) viste VIF-fan
par excellence, Jarle Teigøy, fram
en av draktene fra jubileumsfore-
stillingen ”Neste Kamp” på Oslo
Nye Teater. Drakta var mottatt som
gave fra teateret. Jarle kunne også
entusiastisk fortelle at hele forestil-
lingen var filmet, og at det nå ar-
beides med å redigere opptakene.
Pga rettighetsregler kan filmen ikke
selges eller vises offentlig, men vis-
ning i lukkede forsamlinger vil
være tillatt. De som ikke var så hel-
dige å få med seg teateroppset-
ningen bør kjenne sin besøk-
elsestid, når anledningen byr seg!

Medlemsmøte tirsdag 28. januar 
Av sekretær Håkon O. H. Engh. Foto Bjørn Granlund

Trillebagteateret. Sigrid Marie Refsum og Ingeborg Margrete Andersen.
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Klasse 5a/j - 1954/55

Bak fra venstre: Wenche Bredesen,
Tove S. Lund, Inger Steensrud,
Alive Nilsen Hagen, Anne Lise Berg,
Astrid Foss, Tove Jorun Johansen?,
Britt Eira Lunde Olsen, Jorunn Bre-
desen, Bjørg Hennum, Berit Olsen,
Lillian Kristiansen, Sidsel Wikene,

Liv Johansen og Grete Opsahl.
Foran fra venstre: Sonja Linnes,
Gro Arnesen, Ranveig Sæther, Unni
Larsen, Anne Lise Svendsen (anta-
kelig, men vanskelig å se), 
Laila Bjølmer, Laila Christiansen,
Turid Arnesen, Grethe Thoresen,

Elfrida Iversen
Frøken Ruth Opsahl var ikke med
på dette bildet. 

Takk til Laila Bjølmer Berger og
Grete (Opsahl) Mosbakk for hjelp
med navnene.

I medlemsblad nr. 4, 2013 spurte
vi om navnene på disse blide små-
guttene som gikk i klasse 1 b/g på
Vålerenga skole i 1954-55. Ikke

lenge etter sendte Jan Eivind Heg-
gen disse navnene til oss. Stor takk
til han. Kanskje noen andre har de
vi mangler?

Bakre rad fra venstre: Fru Månum,
Jan Thore Myhrer, Leif Orwen,
Terje Pedersen, Øystein Larsen,
ukjent, ukjent, Roar Nilsen og
Trond Andersen.
Andre rad fra venstre: Ukjent,
Frank Terjesen, Kjell Rønning,
Tore Stillesby, Jan Terje Andersen,
ukjent, ukjent og Arne Larsen.
Første rad fra venstre: Ukjent,
Bjørn Hebæk, Terje Willy Ander-
sen, ukjent, Odd Gulliksen, Jan
Eivind Heggen, Erik Sigurd Even-
sen og Kai Hovland.

Forrige klassebilde: 
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Hedmarksgata 2
0658 Oslo

Vålerenga Historielag 
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e-mail: epost@valerenga.org

Ta en titt på vår nettside:
http://valerenga.org/

Bankkonto: 0530 04 78222

Leder: 
Even Haugseth

Nestleder: 
Knut Roar Westbye

Kasserer: 
Gro Shakesby 

Sekretær: 
Håkon Olav Harald Engh 

Styremedlem:
Bjørn Granlund
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Bjørn Arild Gjerdalen 
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Haide Østreng
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JEG STØTTER
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SALGSTORGET

Arrangementskalender vår-sommer 2014:

Støtt oss via 
Grasrotandelen:

Styret i historielaget: Arbeidsgrupper

Hvis du tipper, spiller lotto eller
joker og vil gi overskuddsandelen
til Vålerenga Historielag, klipp ut
og ta med kortet og vis det til 
tippekommisjonæren. 
Husk å ta med strekkoden på nytt
dersom du fornyer tippekortet. 
Takk for støtten!

Fotoutstillingsgruppe/
kalendergruppe:
Kontakt: Even Haugseth 
Mobil 938 01 902 
E-post: leder@valerenga.org

Fotogruppe:
Fotografering, innsamling og 
avfotografering av bilder:
Kontakt: Bjørn Granlund 
Mobil: 901 80 290
E-post: foto@valerenga.org

Idrettsgruppe:
Om bydelens idrettsmiljø
Kontakt: Bjørn Arild Gjerdalen
Mobil: 909 19 250
E-post: bjorngjerdalen@yahoo.no

Medlemsavisa:
Fred-Arild Ruud
Mobil: 936 65 243
E-post: freda@broadpark.no

HUSK Å NOTERE DETTE I KALENDEREN!

Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 19.00 i menighetssalen
Bydelsvandring tirsdag 3. juni kl. 18.00. 

Frammøte: Galgeberg

VIF jubileums-CD med 
42 låter 1973-2012 inkl. 

jubileumslåta
"Stolthet, respekt og kjærlig-

het" av Trond Ingebretsen

Kr. 199,- + porto

Historielagets pin: 
Kr. 50,- + porto.

Bestilling: 
foto@valerenga.org 

eller tlf. 901 80 290.

VIF-bok: 
Heia Vål'enga!

Kr. 450,- + porto


