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Ai sna&cfl ubfla nedlzmmez eg kaerc. en drtfig gsd. oommeu!

Vi bar gleden av A presentere bilder fra Gunnar Eriksens fotosamling.
Iler sees sogneprest Alfred Eriksen, barnebarn Alfred og srnn Gunnar.
Trolig tatt 1920. Vi kan pr.esentere fler.e bilder inne i bladet



"Vilerenga er sterkt avhengighetsskapende"

Det er sommcr igien, og historielaget er glennom

en ny sesong. Siden p6ske har vi hatt medlems-
mete, og vi har gjentatt tradisjonen med bydels-
vandring pA Vilerenga. Pri aprilmotet hadde vi
besok a\ mus ere og forteller som lok for seg
fangeleiren pa Etterstad under krigen PA vand-
ringa tok vi utgangspunkt i 1905 og laget ver
egen lokaie vri rundt dette temaet. Det sv@rt gode

ftammotet pa begge arangement€ne tyder pA al
disse tingene engasjerte mange. I tillegg ha.r vi
ogsijobbet videre med innsanrling av opplys-
ninger om K1'ter'n, Valerengas dikter, i den hen-
sikt i fi til bok av dette etter hvet.

Persoriig harjeg for andre gang i livet vlert pe
fotballkamp, seh{olgelig pd MF-kamp da.

Ei god venninne i historielaget syntes det va.r pa

tide e gienta suksessen f.a i {or host, og invitete
meg med pi Ullevaal hvor de spilte mot seriele-
der Start. Selv om det ble uavgjot igjen, var
stemningen stor og fslelsene for bydelen ikke noe
mindre etterpi. Goy selv for en som i utgangs-
punktet har et nsktemt forhold til fotball.

Det gikl med mye tid til forberedelse av bydels-
vanddnga som vi hadde 6. juni. Temaet 1905 var
ikke det vi hadde mest opplysninger om, men
heldigvis var det flere som giorde en god innsats
for A skaffe til veie stoff som kunne brukes. Ved
5 se hundre ir tilbake, klarte vi i finne interessan-
1e steder som kuDne knltes til derDe tida. Det
dukket ogsa opp personer som det var nalurlig i
si noe om i deme samne0hengen. Vi \ar og'A sa
heldige at vi fikk med oss en tidligere beboer,
arkitekt Olav Bjerve til e fotelle oss litt om hus
og byggestil pe den tida.

Litt pussig var det al vi fant en kjent svenske un-
der planlegginga av denne vanddnga- For vi mat-
tejo nevne svenskene i en slik anledning- Vi
skulle gjore et stopp i Svedges gate og tenkte det
ville vaere greil i hnne en svensk famile som

&txn fifuuq efi

bodde i denne gata den gang. I folketellinga dette
Aret fant vi familien Lagerstrom som bodde i nr.
15. Ved en tilfeldigh€1 oppdaget vi al dattera med
fomavn Neimi, som da var 8 6r, faktisk ble en
kjenl person etter hvert. Hun var med landsman-
nel1 baron Cederstrom i forberedelsene da han
skulle fly over Etterstad i 1910. Senerejobbet
hun i konfeksjonsindustrien, og dette slarlle ogsi
prege livet hennes. Hun ble en piondr i 6 fagorga-
niserc syersker og spilte en betydelig rolle i Be-
kledningsarbeiderforbundet og i LO. I-Iva en kan
finne ut ved a lete etter t1ng.

Ved prestegArden fitk vi vite mye om Allied
Eilsen som var stortingsmann i 1905. Han job-

bet da for unionsopplosning og ble senere en po-
pulaer prest pA VAlerenga. 1 konfirmantsalen hkk
han ogse hedersplass i var flle fotoutstilling med
1905- og 2005-bilder.

Vi lover dere mer om dette under storutstillinga
vAr i oktober.

Hyggelig for meg var det at e1 av medlerunene
vire overrakte en presang mens vi var der. Noen
er sikkert nysgierdge pe hvajeg fikk, sejeg tar
med del her: l-skjorte med pauykt moliv a\ ei

"sigarettpakke" av merket "House of Viiercnga''
med tydelig advanel: "VAlerenga er sterkl av-
hengighetsskapende". Jeg ma bare tald<e for pre-
sangen og si: "En gang Viletenga, alltid Vile-
renga". Mye moro har vi ogsA.

Pa \egne av sl) 'rel onclcrjeg aJle en riktig god
sommer. Velkommen til mer morc i historielaget
til hosten.



Fra familien Eriksens album.

Dr. Alfted Edksen pe sitt kontor i Festegarden
Sigrid Marie (f. Wexelsen) og Alfred Eriksen

Senere ble jeg invitert ffem til Gunnar hvor han
presenterte en utrolig sanling av ting og dokumen-
ter etler sognepaesten.

Han hadde kopiert en god del papirer som har blitt
stilt til var radighet og vi er naturligvis meget takk-
nerDlig for dette.

Vi vil i tida som kommer pmte med vArc medlem-
mer som mdtte Alfred Edksen.

Krut Roar

En avslappet Eriksen p6 hagebenten.

En nesten utrolig histode.

For en tid tilbake holdt jeg et foredng om Alf-
red Eriksen for Gubbelaget i Vale.enga kirke.

Mens jeg snaktet dukket oldebamet til Alfied
Eriksen, Grurnar Eriksen, tilfeldig opp fordi han
ville se kirka. Narjeg pe siste vandring snakket
om Eriksen, ringte den santme Gunnar Eriksen
pa min mobiltelefon.

Utsikt mot Valerenga latt f.a Konowsgate.

Gunnar Eriksen os Knut Roar i kirka
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Minner fra Vilerenga Astri Sogn

For er tid tilbake fikk vi et brev fra Astri Sogn
hvor hun forteller fta sin oppvekst pe VAl€renga.
Det var giennom A lese boka "Vilerenga bydel
med sjel" hun fikk lyst fil A ta kontakt med histo-
rielaget.

Hun sier: Jeg er utfl)'tfer, har bodd pi Dokka si-
den 1960, men jeg har kontakt med 7 vetuunner
fra folkeskolen. SA pa den maten fikk jeg bestilt
boka.

Jeg er fodt i 1933, sijeg skulle begynne pA sko-
len da krigen brrJt ut. Far arbeidet pe Botsfeogse-
let sA vi bodde i boligene i Jordalsgala. Vi bodde
i ff. 6, nabo til Ivar, To. og Sverre, Bedt og Terje
Gundersen (disse gutla er kjent fta ishockey og
fotball). I nr. 8 bodde brsdrene Hellerud. Min
bror Willy (Andresen) er 3 fu ).ngre se dette var
hans kameruter- Han var med i ASK og gikk en
del pe sko]'ter. Ellers var unga pa "Bygget"
(Galgeberg 3) vire venner og skolekameiater.
Omulf Boye Hansen bodde der, han var like
gammel som meg. Han var allerede som gutt
dyktig pi fiolin. Willy var svert musikalsk si far
hadde ambisjoner og likk Omulf til i lere ham
noe, men nfu han fikk en voksen l@rer, var de1
slutt pa ovinga. Han spilte etter gehor, men skala-
ene og notene vax ikke interessante, han stemte
fela si den sprakk.

Jeg er veldig interessert i alt som star i boka om
omrAdet rundt Jordal/Galgeberg.

Har derfor lyst til i komme med noen opplys-
ninger bl.a. om Knutsen familien etc. Jeg husker
best gamle Knutsen, der kjopte vi bokbind, viske-
1@r. pennesplitter og blekk. Han var alltid si ko-
selig og blid. Sa det var rart da han ble syk og
mitte gi seg. PA bildet av huset pe Justis plass pe
s. 85 ses et stort ovalt skilt. Det hadde gull-
paskdft Foss Baked-Konditori.

Baker Hermann Foss hadde bakeri - med hoy
pipe som svaiet fon-uoligende da det "smalt' i
Filipstad - samt utsalg for bakewarer og melk i
Nomannsgata.

Det lille lokalet pe Justis plass fungerle som et

lite konditori og var ogs6 6pent etter kirketid pi
sondag€r.

l i l  hoye pn bildet bodde lamilien Samsing
hvem har ikke hsrt om brodrene Samsings kjs-
ring pi motorsykkel pi Del'enga? De var kjendi
ser santidig med Basse Hveem.

I bcgynnelsen da vi fl)'ttet intr i nr. 6, det var i
1937, var det ved siden av tappa som ger opp til
Galgeberg 3, Veivesenets tomt. Der kjorte de ut
med hester og vogner utsqT t med koster etc. Se-
nere var vel Elellrisitetsvesenet der?

Kan huske at tyskeme kom marsjerendes og
syngenes bortover Jordalsgata. Undersiden av
tribunene pi Jordal ble brukt som stall for heste-
ne. Under kigen dyrket vi poteter og gronnsaker
i Jordalsgata i feltet mellom gatene der trolley-
bussen gikk. Da boligene ble bygget gitk det k-u i
gata.

Skolen:

FoNte klasse gikk vi pA daghjemmet i Opplands-
gata, der var det utedo med mange seter, sa det
var sosialtl Verst var det ner flyalarmen gikk og
vi matte ned i liemmede kjellere. I Opplandsgata
r,ar det gammeldags steinkjeller. Veggene var
sikkert 2 m. tykke.

Andre aret fikk vi rom pe loftet pa Gamlebyen
skole, si var det Bedehuset, Kolonihaven, Inge-
borgsgate, sakristiet i khken, prestegarden, Ren-
holdsverket i Kjolberggata, Luseanstalten, Moller
og Larsen. Vi rar pA randring. Da Lrigen var
slutt, gikk vi de siste ukene pa Toyen skole. I 7.
klasse fil<k vi det fmeste klasserommet pe V e-
renga skole, med utsikt mot den vakre kirken og
parken. Men hver mandag hadde vi 7 limer hus-
stell, da mette vi ta trikken til Boltelokka skole.

I 4. klasse var vi i sakistiet, det var "ftiminutt"
fiokna var var borte i overelererboligen hos fto-
ken Hoknboe. D€t tjente som laercrv@relse- Plut-
selig gdr flyalarmen, dl]t regnet rundt oss med
lysbomber, vi ser speneballonger pi himlen de1
blir full panikt. noen loper hjem. noen inn i
gangen pi kirka, aldre ramla og slo seg. Men
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Minner. . . . . . . . . . . . . .

heldigvis gikk "faren over" signalet.

Men lereme mitte v€re flinke - du verden s6
mye vi lerte - det sitter spikret den dag i dag_
SFes jeg kan mye mer enn hva mine bamebam
gtor. De kan jo ikte regne uten hjelpemidler.

Vi hadde Sverre S. Amrurdsen som historielerer.
Har ble senere overlerer pd Kampen skole. I
194U42 ble mange lerere arestet, deriblant
Ammdsen. De fleste kom tilbake. Jeg har mime
i minneboka mi som han har skrevet med innkle-
bet norsk flagg. Det var modig men i min klas-
se med 24 jelter var det ikke no€n av foreldrene
som var med i NS. Vi brukte ogs6 i undervisning-
en ei bok med kart som han hadde skevet, den
het Eventlrreisa.

Kika/prestene:

Det var Mjorud som var prcst dajeg vokste opp.
Hans datter Unni var dirigent og starter av V6le-
renga Pikelagskor. Der var jeg rned. Vi hadde
svinger i prestegfudea, i sarnrne lokale son ble
brukt som skole. Da hans datter Ase giftet seg i
Uranienborg kirke b1e hrm fulgt oppover kirke-
gulvet av sin far i prestekjole, som etterpe viet
henne. Pikelagskoret sto oppstilt nedover hele og
salg bryllupsmarsjen.

Jeg ble kortrrmert 5. desember 48 av presten
Skullerud, Mjorud var sv@rt gartunel og syk pa
denne tida. Vi var 44 kontrrmant€r. Kan ikke se i
boka at Skullerud et ne1,nt. Han var der ganske
lenge. Da min bror ble konJirmert hadde Kirse-
bom konmeL Da jeg giftet meg i 1960, var det
han som viet oss.

En liten opplysning: Ole (sonnen) er prest i Flu-
berg kirke. Han har dopt et av mine barnebam,
hans kone er lerer og har hatt et annet pa skolen.
Enda en Vilerenga gutt, Terje Ramberg er psyko-
log i Hov og hans kone Kari har jeg jobbet sam-
men med.

Si verden er ikke stor i dag. Med alderen blir en
mer nostalgisk ogsa og henger seg opp i detaljer.
Dette ble litt mer skiving enn beregnet, men

1nmnene strolnmer pe. Boka er jo skevet,
kanskje noen av mine opplysninger passet
noe armet en gang?

Hilsen Astd Sogn

En Iiten historie fra Sverigesgate.

Vaalerengens llsvleri
Dsre ot linitkr si bedsre dorprn.r"{e |tur-iul",
Tnppsr oq Hhndqetzld.E. Konto' @ gutk,nwtrrar

Haizde og 661zde naltrtizt l

Vralcrsngeis ,l'rltlii ,{id- & Vlqrlrtdf
FdDrjratio' rJ s c shs. Hid

r+ rrss,{ !.o\d. rljiiqoiei N{ Hsii!
Kui'rilier, Rjsfikznrcsic, Lrb.msne, nitbDstri,, Arb.idgme€,

fi6o9nz, 6l9s€r, ftei{kjtrer, Haaidtjztrer
iinl Gjodsl\jara

Historien er hentet fia Asbjom Rolseths bok
'T{andverk pE hjul".

Vognmaker Per Sjoosten (1869-1960) ble
"headhulet" til Vaalerengens Hovleri fta sin post
i Stockholin. Har hadde vert innom bedriften i sin
l@retid. Han vrr en meget dyktig handve*er. I
Sverige 1902 produsede han ogsA fue biler bygget
i mahogny . (Bildet under).

Senere etablerte hals tre sgnner Terry, Ggsta og
Nils Sjoosten Lillehammer Karosserifabrikk.

Per Sjoostens verktoy er utstilt i hjulnakerverkste-
det pa Maihaugen.

Knut Roar

men
inn i
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Tvangsevakueringen av Finmark i 1944' oaa giloo"""

Odd Hildonen, medlem i Vilcrenga Histo.i€lag men

opprinnelig fta Filnlmark, forteller her om sin opple_

velser,

Som de fleste vet anvendte tyskeme brente jords tak-

tikl i lin]lmark og Nord-Troms under tilbak€trek-
kingen hosten 1944.

Befolkningcn ble tvangsevakuet, all bebyggelse
brent, brocr og anlegg sprengq tjl og med felefonstol-
pene ble kuttet. Bakgrunnen var den totale kigssitua-
sjonen.

Tyskeme hadde front fia havet i nord og sorover til

midt i Finland. Ost'Finnmark, sp€sielt Varangeromra-
det bie derved et bake fiontomrede med alt det forte

med seg. Det var enlelte steder nesten like mangc

tyskere som sivile, og de dominerte fullstendig.

Varangedorden var befestet pe begge sider, dertil
flyplasser bede p6 norsk og finsk side Den russiske
flyaltivileten var da ogsa deretter.

I augusf 1944 ble vi huslose etier bombeangep og
fl,ttet fra Vadso ut pe landet - i.nerst inne i Varanger-

torden.
Etier at Finland hadde kapitulert ble det kla( at noe
kom til a skje. Den 7. oktober gikk nrsseme til storan_
gtep, og i lspet av et par okor var ftonten komrnet i !
pa norsk onrrede. Tilbaketrekningen av de tyske styr_
kene var da i fuIl gang. Veien forbi der vi bodde var
full av lropper, kjoretoy og kigsfanger. En natt oveF

nattet 170 mann hos oss, mens det andre ganger bare
var 2-3. Vi spurte soldatene hvordar det kom til e ge

med oss, de svarte at det var best a v&re et par kilo-
meter faa riksveien nar ll onten nermet seg,

Fra et bakeri i nerheten ble det delt ut m€l i sekkevis,
som vi giemtc et stykke opp i marka. Den 28. oktob€r
kom det ordre fra hgyeste hold om at b€folkningen
skulle evakueres og all bebyggelse odelegges - br€nte
jords takti!*! Vi visste naturligvis ingen ting om den
ordren, og en morgen kom soldatene og vekket oss.
To mann med maskinpistoler ble igjen, mens de andre
fordelto seg pe naboge.dene. Vi fikk erl time a pakke
pe og sa gikk vi til skolen, 1 km. urlna, hvor foik lbre-
lopig ble.amlel. Jcg kan ikke hu.Le al \ i  sl  noen
bmmer mens vi var pa skolen, men i ettertid viste det
seg at brenningen og evakueringen startet i den inaire
del av Varaigerqorden og fortsatte vestover' Senere
pa dagen bar det videre lil Tana med lastebiler. Da vi

kjorle nedover Tana. sto girdene pa osts;den av elva i
bmnn. Vi krfsset Tana-elva over den nettopp ferdig-
bygde hengebrua. Pa begge sider midtveis var det
stablet dynamittkasser. Vi ma ha vert med de siste
som passerte, for dognet etter var russeme der, men
uten 6 krysse elva.

Nede ved munningen ligger kirkestedet Langnes, der
bl€ vi iilkvartert i kirka. Utenfor sto 2 feltkjokken
hvor det ble servert mat til lan$ pe nat! de delte ogse
ut sigaretter og drops.

I lopel av natta kom folk fra Auster-Tana pa den andre
siden av olva over til Langnes. All bobyggelse sto da i
brann.

Nesie morgen dro vi med lastebiler til ?orsangerlor-
den, lN,or vi ble satt over til tyskemes sjoflyhavn i
Indre Billetord pA vestsiden av fiorden. Het var tys-
kerne i full gang med forbe.edelser iil a tekke seg ut.
Store sjofly fEktet bofi finere utstyr, antagelig til
Tromso, mens vanlig utstlr ble sendl i lastebetet.

Vi bodde i led;ge brakler for noen av tyskeme var
allerede reilt. Maren ble .en <rr i mc5-a. \4enr \ i r ar i
Billeiord kom det i'lere evakuefe fra omredel rundt
Porsanger. PA ostsiden sto bebyggelsen i brarm sd
langt vi kulrne se utover.

Efter 3 dogn gikk vi ombord i lastebaten (Karl Arp),
hvor det etter sigene skal ha vart 1800-1900 sivile.
Med narinebeter som eskorte var det en hel konvoi
som scilte ut lorden - ieg husker ikte hvor mange
beter det var- Foran oss ld en bit mcd russiske fangff.

Maten var mildt sagt enkel knekkebrsd - som det va.
nok av - og hermetisk iett som smsr. En gang fbr da-
gen ble kokt en slags suppe.

Neste morgen valnet vi pe havna i Hammerfest. Byen
var forlatt, men ingel ting si ut d] ev&re brent enna.I
Tromso forsoke visstnok tyskeme pe a ie satt oss i
land, men der vai det ortrrylt, dermed gikk det vide.e
til Narvik hvor vi anl(om vel 3 dogn etter at vi forlot
Finnmark. I Narvik bie vi tatt hind om av Rode Kors,
ogre .\enske hjelpcorganisasjoncr \dr meJ.

Na var det slik at de soln hadde noen sted$ e reise til,
fikk lov til det. Vi prsvde a bli i Nalvik-ornledet, men
da det i1&e lykes, tok vi kontakt med sleklninger i
Langesund og afialte i konrme dit. Vi hadde da v&rt
12 dager i Narvik, se de vi kom med fra Finnmark var
forlengst reist videre. Med €n frakteskute dro vi til
Mosjoen og etter en naft i en AT (arbeidstjeneste) Jeir
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Tvangsevakueringel........
med tog til T.ondheim. Etter 4 dager der videre med
tog til Oslo, hvor vi forlot fellestransporten. Dagen
etter, den 1 desember, kom vi 1il Langesund - en ma-
necl etter at tyskeme tok oss. De evakuerte ble etter
hvert fordelt rundt i Norg€. Det kom enda tre familier
til LangesuDd i tillegg til oss.

8. mai opplevde vi i Langesund, men det var ikke bare
a dra nordover naLr kigen var slutt. Det meste var jo
nedbrent det matte f6rst skaflbs brakker si folk hkk
tak over hodet.

I ventetiden fikk jeg €t 6 ukers opphold pe en bonde-
gerd i Danmark i regi av Foreningen Norden.

I september 1945 bar det nordover, forste etappe gikk
til Harstad-orredet hvor vi ble ut eret. Over nlter
satte vi endelig kursen hjemover, etter den obligatoris-
ke turel innom Lerfabrikken i Tromss - hvor alle
som skulle til Finnmark ble undersokt og ov€rdynget
med DDT.
Den I 6. januar 1946 var vi liemme igien rosten halv-
annet er €tter at vi forlot byen, utbombet og med
knapt merjordisk gods enn det vi gikk og sto 1.

Odd Hildonen

En bydelsvandring 6. juni 2005
Nok en gang ble v6r bydelsvandring en suksess
med stopp i Osterdalsgata, Etterstad kolonihage,
Ettentadgata 30, Sverigesgate 15, Danmarksgate
22 (den ganrle folkeskolen 1878-83) Valerenga
skole og Piestegarden. Orienteringen pi stedene
ble gitt av Even Haugseth, Bjom Arild Gjerdalen
og Knul Roa. Westbye. Arkitekt Olav Bjerve for-
talte om ulike stilarter i omddet. Ame Teppen
leste fta boka ver. Avslutningen i konfimantsa-
len med miniutstilling, kafle og vaier var popu-
lert.

Under: Stopp i Osterdalsgala

Etterstad travbane. Lars olle Engaas
I 47 Ar var det travbane pe Etterstadsletta. Den
19. november 1879 ga formannskapet i Kristiania
"Selskabet for Kapkiodng i Trav" lov til ', i den
nordlige del afEtterstadpladsen al oparbeide en
elipseformet kjorebane af omtrcnt 1000 meters
lengde og 15 meters bredde". Leieavgifta ble satt
til 150 krcner i aret.

Den 27. juni 1880 ble den forste kjoringa holdt,
og hesten Kvit, som var det lysende na\.qet g;en-
nom mange 6r i travspoften, vant fg$tepremten
pi 300 kroner.

Pe Etterstadsletta ble det arranged sommerlspj
mens om vinter'n foregikk tavlopene oftest i
Frognerkilen, men si tidlig som 5. februar 1863
ble det kjsrt t.avLop pa Ostensjsvannet, og sa
seint som i 1926 ble vinterkjoringa holdt pa
Ostensjovannet pa grunn av d6rlige isforhold i
Oslotorden.

Som en kuriositet kan det nevnes a1 i I 900 skulle
det holdes et lop, nemlig det sakalte St. Hal-
vardslspet over 2000 meter, for 6-Arige og eldrc
hingster, som for I 899 hadde bedekka minst 20
hopper. Lopet ble avlyst pa grunn av at ikke en
eneste hest ble pameldt det forste aret.
Under den fsrste verdenskrigen ble det ikke holdt
travlop pa Efterstadsletta, for da ble travbanel
ben}tta til potetdlrkirg. De siste Etterstadlopa
fant sted i 1 927, da hesten cerd Eno vakte opp-
sikt med stor hurtighet og flott trav. Aret etter sto
Bje*e travbane klar til a ta imot hestekeftene.
Kilde: Boka'-Det Norske Trarselskap gjennom
75 et"

Menighetsridet pi Yilerenga
Valgkomiteen onsker i komme kontall med inter-
esserte som kan stille til valg eller tips om pelso-
ner som kan egne seg fil a sitte i menighetsddet pe
Vilerenga. For at man skal stj l le Ljl valg. mi man
vere medlem av Den norske kirke. Valget avhol-
des samrnen med Stortingsvalget i september.

Kontakt valgkomiteen v/ Magne Hoem 91726236
eller epost til Elin Skogoy: elinsko@hotmail.com
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Jeg er fodt i 1908, ogjeg har lyst tit A forrelle litt
om mine barnear og ogsii om senere iir
Vi var fire sosken, mor og far. Vi bodde pa ett
rom og kjokken i en stor leiegard i Derheten av
en stor park "Toyenhaven". Her bodde vi inntil
Jeg var 7 ar. Jeg kan huske at i lignetrde leitighe-
tef kume det bo familier pi b6de 10 og 12 perso_
ner.

Tsyenlaven var en fin turnleplass for oss bama.
l1ver sondag dro vi pe landtu til Ekeberg. Dit var
det ingen tritk, sa vi m6tte pent gd p6 v6re ben.
De minste ble trillet i vogn.
Det var spesielt ett sted p6 Ekeberg som var etter_
tralret av familier mcd bam. en laDg5uaj,t og
skrdnende slene. Den ble kalt ..FamilieJalen...

Enhelte sondager dro vi pi battur til en av de
n emeste oyer i Kristianiaforden, het det vel den
gang.

SA ble det forandring m€d vare boforhold til det
bedre. Vi fl)1tet til Stromsveien 4 pa Valerengen.
ller bodde vi i et toetasjes tehus med 4 leilighe_
ter. Vi fikk 3 rom og kjokken, for ea herlighet.
Han som eide gArdel var vognnann, defor var
det da ogsli.{allog hesr. Her vff,om ise margc
andre gardcn den gang utedo og vannpost. Hel_
digvis var det innlagt vzun. Bryggerhus fantes
rKlte, men et praktfullt torkelofl. Et usedvailig
godt naboforhold sveiset de fi familiene strmmen.
Statusslrnbole. fantes ikke. Sommerkveldene
klnne bdde bam og voksne sitte sammen p6 hu_
sets digre tretapp i kose seg. Vi kom til Vdle_
rengen omkring 1916, og en del Er fiamover var
det he. rcne idyllen. Ingen trikk(?), vanlig vei
med groftekanter og gress. pi to sider koselige
trehus, mange med haver. Ofte kunne r.i se kuer
som vandret sin tunge vei mot et slakterhus som
het "Je.iko".

Om vinteten kunne vi spenne pa oss skiene uten-
lor huser ri bodde i. Vj gik_k da opp Slroms\eren,
over Etterstad, Bryn, Skoyen, Oppsal, Ulsrud osv
og inn i Ostmarka. Det va. bare jorder og ruverer
alle disse stedene.

Som nerrneste nabo hadde vi Jordal med teglverk

Minneoppgave for eldre 1981 Enen cunvor Lindal
som var i drift. p6 Jordal var det mye spennende e
loreta seg. Om sornmeren var det fantastiske mu-
ligheter for lek og moro. SmA og store vanndam-
mer med rumpetroll og firfirsler. Beitende kuer og
hester. Her hadde ogse ttt sLone gutter tra Kam-
pen og Vdlerengen regulere slasskamper. Vi var
privilegeie i forhold til mange barns lekemulighe-
ter i dag. Om vinteret hadde vi det ogse fint_ Her
l@rte vi oss e sta pi ski i bakker. Bamas foreldre
kunne sti i vinduet hjemme og se sine poder utfol_
de seg.

Minner strommer pA. Gasslys var det i alle gater,
som ga et spennende og mystisk skjer. politikons_
tabler som det den gang het, patruljerte tuofast i
galene. De hadde fine unilormcr,,g en l lon mes_
singkule i unjformsluen. \ ar det en beaur(r person
som ble pagepet, mafte han sitte i en apen politi_
vogn trukket av hester. Ett annet befodringsmid_
del vil jeg ogsi nevne. Min bror likk difteri og
m6tte pd sykehus. Han ble lentet i en litt hoy sort
vogn, med trapp til d heise opp og ned, og hest dl e
taekke vognen. Foa meg og mine sosken var det en
nifs opplevelse. Vi trodde at har kom dl A do. Alle
kler ble desinfisert, huset ogsi, og fra skolen fikk
v i f r i i8dager .

Pa VAlerengen, hvor vi bodde, 16 skole, kirke,
prestegard iDtimt og vakkert til. Kirke og presre_
gird var omgitt av en fiodig og vakker park. Kan
ikke huske at det noen gang ble gl.ort h@rverk der.
hn garg i ulen rar det muqiLk i alle b;ens parker.
vl p)nlel oss i v6-r hneste \las og spascne rundl i
parken i hfui om i bli lagt merke til. 17. mai og
ellers pi sondager rar ri plnter i f instascn. gjeme
med uslatt har og stor silkesloyfe. pa hodet hatt,
ofte om sonne.en i silkeshA.
Det var morsomt a ga pe skole. Det var jo den
g€ng var ig obligatoriske fag, med den tidens klo_
ke og stenge l@rerkrefter. Det var ikke alle gitt a
fA videre utdanoelse etfer 7. klasse. t skolegdrden, i
liik-varteret gikk det slik for seg. cutter pa en side,
piker pA den andre siden. Vi fikk ikke lov til i lope
omhverandre. Da var det gjeme ell sheng l@rer
som passet pe oss.

Nevnes md ogsa St.Hansaften pi Valerengen. Da
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Minneoppgave for eldre 1981
dro vi med nistekurver til Ettefitad. Her tente vi
hvert v6rt lille familieb6l. Familier og naboer had-
de deo gang mye kontakt med hverandre, Var vi
med foreldrene vdre i selskap, mette vi hilse hoflig
og oppfore oss pent. Var vi sa heldige a sitte til
bords med de voksne, var det jo det i seg selv en
opplevelse. Vi L-urme ikke kaste oss over ting vi
fitlq men ma$e vente til vi ble servert.

Det hendte vi fikk lov t A ge pa kino. Det kostet
25 ffe fot bafi. Men toppen av alt, vi skulle for
foNte gang pA bameforcstilling i Nasjonalteateret.
Vi gledet oss mange dager i forveien. Stykket het
"Kongens hjerte". Jeg kan enda huske den fotvent-
ning og spenning vi fulte. Og sjokoladeguttene da
som solgt€ sma pompadurer med konfekt. Jeg tror
bam av den tiden kunne glede seg mer over ting
som barn av i dag tar som en selvfolge.

Av okonomiske grwmer l@fie mange rnsdre seg til
a sy kleme til bama sine selv. Mormor for eksern-
pel sydde kler til oss fire bama helt til vi ble kon-
fimert. (Jeg sender med et par fotos. Der hvorjeg
stfu samnen med mine brodre, er vi hjernmesydde
alle tre. Aret er l9l4- PA det an&e fotoet er blod-
rene mine blitt store, alvoilige speidergutter. Aret
et 1921.)

Omsider var jeg ferdig med folkeskolens 7. klasse.
Dessverre hkk de unge ikke Hn til utdannelse.
Ofte ble det til at foreldrede bestemte hva bama
skulle bli. Jeg begynte pA efiarig korrununa.l han-
delsskole. Det var ganske toft for en T.llassing
med den lcrdom vi hadde, a gA rett over i handels-
skole, til dels ogsa sammen med voksne elever.
Det var en streng og god skole. Alt skivearbeid
mitte utrores i skjormslcift. I kontorarbei4 som et
fag het, linjefte vi selv opp skjemaer. Det som var
standaxd trykk pi disse skjemaene mafie vi selv
utfore med noe som het "frakturskrift". Dette va.i
veldig moro. Stenograf var det jeg ville bli. fuet
var nu 1924 og veldig vanskelig d fi arbeide. Ledi-
ge jobber var som regel avertert under "billett
mrk", sjelden eller aldd var det svar A JA- Averterte
noen rmder fullt navn, var det lange koer. Folk
med axtium ble budt k. 100,- pr rnnd. Artium ble
jo den gang regnet for en bra utdannelse. Gjennom

kjerte fikk j€g omsider a$eide i en kolonialfonet-
ning. Dessvene fikk jeg ikke bmk for det jeg had-
de led. Arbeidstid 8 - 6. Lonn kr 60,- pr mnd
pluss fii kost. Fritid visste jeg ikke hva var. Ef-
terhvert fikk jeg fri fra kl 4 armenhver uke. Det
var en meget gammsldags forretning. Lignet mest
pe en velassortert landhandel. Jeg ka1l huske det
var mye arbeidsledighet. Ungdom som hang pi
hjomene, hadde ingenting A ta s€g til. Fyll og vold
var det lite av. Den eneste form fot undemtottelse
folk fikk, var matlapper. De lsd pa k 8 10 - 12
pr uke. Jeg hadde en lererik jobb- Jeg mitte lere
meg til allslags arbeide. Ekspeditrise, hus\ielp,
viserpike. De siste 6rene jeg var der, ordnet jeg
med innkjop. I kjelleren hadde vi parafinfat og
sirupsfat. Jeg mefte tappe flere kanner med para-
fin og bere opp. Vi solgte parafin i litervis. Sirup
matte ogsa hppes og b@res opp. Kaffe ble malt
for hfud alle arene jeg var der. Var lonnen dirlig,
sA var maten til gjergjeld upiklagelig. Hun var en
dyktig husmor deme sjefen min. Alt som ble solgt
av palegg og salater, laget hun selv pa et gammel-
dags kjoklen. Denne butitken hadde en real kun-
dekrets med til dels artige typer og ftodige
klengenavn. Jeg husker noe: Erta, Prcten, Lang-
kal, Tulla i 10, og Klara i bekken. De fleste hand-
let pi bok som det het. Fredag eller lordag kom de
for a betale, og da vanket det gierne litt eksta i
kwver Folk brukte bare kurver ti1 a hardle i. Lor-
dag var jeg aldri hjemme fm kl 8 % 9 om kvel-
den. Etter stengetid skulle butikken vaskes. Jeg
fortsatte med blrtikl:)'*et og var med p6 arbeidsli-
vets omskifolinger helt til 1973. Lonns og ar-
beidsforhold be&€t seg betraktelig, men si kom
ogsA stesset. For 8 ar siden sa jeg takk for meg,
etter 48 AIs sammenhengende li lt arbeidsdag. De
siste 30 er har jeg v@rt bestyrirme i Smildens fis-
kematfonetning. Oslos beste. Hittil har jeg vert
privilegert med god helse og nyter min pensjoDjst-
tilveerelse, men tiden strekker ikke til. Er fortsatt
meget aktiv. Helt f1a unge dager har friluftsliv og
gymnastikk vert min hobby, pluss havearbeid om
sommercn.

Hiper ftemdeles pA gode 6r.
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Fra fredsdagene 1945

Fra Eriksens album med minlrer fta fiedsdagene.
Oppslag om fred. Kronp ns Olav holder tale og
kongefamilien kommer hjem.

Fra tida da den mssiske fangeleieren pi Etterstad ble opplsst. Det var mal1ge som motte opp for i ta av-
skjed med russeme. Mange av disse hadde nok mange gtrger smuglet mat til falgene ulder krigen.
Taute Othilie Ekstrsm er m 3 fia venshe og min kusine Inger Ekstuorn sammen med en fange som het
Alexander lbran til venst{e. En GMC Aakter I'angene. Bildene fra disse dagene har vi IEtt av Turid Bog-
stad Anderson.
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Et minnerikt
Vi kan i fu fei.e at det er 60 tu siden fteden "b(ot
Ios" i Norge. ener 5 6r med qsk oklupasjon a\
landet vAfi. Gleden var stor, men likevel blandet
med alvor. Krigsdrene ble for mange en tid med
vonde opplevelser, men ogs6 en tid hvor sarnhold
og vennskap blomstret.

Temaet pa medlemsmotet 18. april var
"Russerleiren pe EtteNtad under annen verdens_
krig". Foredragsholder var Ingeborg Andersen fra
Hovin Bokkafd , som hadde samlet er del opplys_
ninger blant folk som opplevde leiren p6 naert
hold.

Med seg hadde hrm to musikere Knut Larser!
balalaika og Eivind Andersen, gitar.
Foredraget var lagt opp pa en rl.ate som fenget
forsaniingen sterkt, med vekselsvis tale og nyde-
lig russisk musikk.

Ingeborg Andenen fortalte om fangenes forhold
pe Efterstad, som var minst like harde som i de
etige tyske fangeleirene. Det var darlg kost, lite
kler, streog disiplin, hardt arbeid og trekkfulle
brakker. Men sa sant det lot seg gjore fikk fange_
ne pe Etterstad hjelp av nordrnenn. Og serlig da
av folk som bodde i naerheten og som se hvordan
de ble behandlet av tyskeme.

Kveldens emne var av stor interesse for historiela_
gets medlelnmer, maoge var gamle nok til A ha
opplevd krigen - og mange hadcle ganske god
kjennskap til nettopp russerleiren pA Etterstad.

Inger Ekstrsm (med skulderveske) Stsmsveren
39 nesten midt pe bilde snur seg mot fotografen.

medlemsmote
Etter foredmget var ordet liitt og det vax flere som
kunne fortelle om hvordar de var rned p6 i smug_
le rnat inn i leiren eller stikke til fangene matpak-
ker nar de var ute. Det kom ogs6 fram at det vax
kvinner og bam i leiren pa Etterstad, en av delta_
keme hadde til og med gitt bort lekene sine
"unde. gierdet" til ungene i leiren. Dette kjente
ikke Ingebory Andersen noe til og ville gieme fl
vite mer. Det var ogsA en joumalist pa rnoret som
ogsa snsker nermere opplysninger av dem som
hadde hatt n@rkontakt med f€ngene.
De rundt 90 peNonene som var kommet fikt en
minnerik kveld med melodios og klangfirll mu_
sikk som larr|me om et alvorlig emne.
Dette var det siste innends$ medlemsmote dgnne
sesongen. Even Haugseth avsluttet med 6 takke
for fiarDmotet og orienterte samtidig om den tra_
disjonelle bydelsvanddngen. I 6x er det landets
100-6rsjubileum som selvstendig kongedomme
som erl emnel og dagen er mandag 6. jLrni.
Bjorg Staal

Fra motet Eivird Andersen, Knut Laxsen og Inge_
borg Andersen

Metalleske laget av russisk fange.
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Ydlerenqa Historielae pd intereh:
a-mn: raoler€nsa histlae@c2i.nct

hje'rmeside: http:/,home.c2i.nervaalh;st

Bankkonto: 0530 04 78222

Bokene "Velerenga bydel ned sjel" , "Fra Sotabjomet til Bo-
hemen og Historielag€ts flotte kalender for 2005 er selvsag e
Ie kj6pt. Dhekte hos VAl€renga Histoiielag; eller Kafe Eno,
Velerenga Blomster og i bokhandelen pe D'rstikkrorg€1!

Kr 60,-

Historielaget ef terlyser:

Alt som kan ha med 1905 i giore.

Historier, slekt, gienstander.

Kleer eller bilder fra denne tida.

Hovedtema for fotoutstillingen blir I905
og 1945. Men selvfolgelig mye annet.

Kontakt Knut Roar 90831966

Leder: Even Haugseth
Nesdeder: Knut Roar Westbye
Kasserer: BjomGranlund
Sekrcter: Bjsrg Staal
Stltemedlem: Bjom Arild Gjerdalen

Varamedlem: Ame Mustad Sorensen
Varamedlem: Unni Gradund

Arbeidsgrupper i historielagef :

UtgiYelse av bildek lender:
Kodakt: Even Haugsett tlt 22 57 01 66

Fologruppe fotografering,innsaniireos
avfotografering av bilder:
Ko.taft Bjffn Oranlund tlf.22 6a 34 05

Idretlsgruppe om bydeie.s idrcttsmitjs
Kontakr Bjom Arild qerdalen df 90 91 92 50

Intenjug.uppe intervjue inteiessate mennesker
Kontatl: Bjsrg Sttal df. 22 61 40 33

Medlemsavisa vir
Kontakt: Knut Roar Weslbye tlf 22 174884, mob 9083 1966

Eposr laoarb@online.ro

Mstekalenderen 2005
2718 kI11.00 til 18,00 skal \aIlL ha stand i
Smalgangen pi Gronlard i forbindelse med Io-
teinasjonal Torgdag arrangert av Bydel GO.

1219 kl 19.00 Medlemsmste

15/9 kl 19.00 lysvandring langs Alna

15 og 16/10 Fotoutstiling i Galgeberg 2

21111 tl 19.00 Medlemsmote

En tur/omvisning p6 Tveten gird er ogsi aktu-
elt.

Medlemsmotene blir avholdt i Setriorsedteret i
Hedmarksgata. Tema for motene er ikke ende-
lig, men blir spennende.

Not6r dato os sted!
e

Kt 250,- Kr 250,-


