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Medlemsmøte tirsdag 13. september kl. 19.00 i menighetssalen i Vålerenga kirke
Er’e ikke sant, så er’e godt ljugi… Hendt og hørt på Vålerenga - Har DU noe å fortelle?
Se program side 9
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God sommer!
Av Even Haugseth

Som vi pleier, kommer vi også i år
med medlemsavis før ferien setter
inn for fullt. Denne gangen var det
ikke mangel på stoff, for det er
mye som skjer om våren.
5. april hadde vi besøk av
Vålerengen pikekor og Jørgen
Bøckman på medlemsmøtet. Koret
innledet møtet med lystige toner så
vi kom i god vårstemning. Etterpå
fortsatte kveldens foredragsholder
og fortalte om Oslo i vikingetida.
Mange fulgte interessert med da vi
fikk et godt innblikk i en svunnen
tid, og om hvordan livet her artet
seg den gang.
Vårt siste arrangement denne
sesongen er så vidt over. Det var 7.
juni, og riktig mange lot seg rive
med på teatervandring i
Vålerengas gater og parker. I år
som i fjor, var vi så heldige å få vår
egen lokalhistorie presentert på en
fremragende måte av Akerselva
Kultur- og Teaterlag. Jeg var selv
på en av de mange øvelsene de
hadde i dagene før og, ble da klar
over hvor mange frivillighetstimer
som ble lagt ned til forberedelser
og under de 4 forestillingene de
hadde. Rundt 30 barn og voksne
var med som skuespillere, sangere,
musikere, produsent, manusforfatter, regissør, omviser osv. De
hadde til og med hentet en

gammel politibil helt fra Gjøvik og
en gammel motorsykkel innerst i
Maridalen. Med morsomme
kostymer, flotte plakater og faner
ble dette en riktig severdig og
fornøyelig opplevelse for oss. Flere
av oss kjente oss igjen da vi
plutselig var med på demonstrasjontog mot trafikken i
Strømsveien igjen, og dette ble da
også et av de muntreste tablåene
undervegs. En stor takk til manusforfatter Tove Siljeholm
Christiansen, produsent Johanna
Hannay, regissør Svend Erichsen
og ellers alle de andre som
underholdt oss. Blomstene og
kalenderne de fikk av oss, var vel
fortjente. Vi skal aldri glemme
dette. Det var ikke så lett å få med
vakter fra historielaget, så en
ekstra takk til de som hjalp til i
opphold og regnvær de 3 kveldene.
Flere tok bilder og film, og vi
kommer tilbake med det i neste
blad og på høstens utstilling.
Hyggelig å få skryt fra dere som
var med. Teaterlaget satte stor pris
på det dere la i hatten.
OBOS-trusselen om riving ovenfor
Sotahjørnet er en sak historielaget
har lagt ned mye arbeid på i vår.
Mobiliseringen sammen med
Vålerenga Vel var viktig.
Historielaget sendte inn et vel
gjennomarbeidet og velbegrunnet
høringssvar til Plan- og bygningsetaten. Kontakten med journalister
i både Aftenposten og
Østkantavisa gjorde at saken ble
bedre kjent. Bydelsutvalget i
Gamle Oslo vedtok enstemmig at
de går inn for bevaring av den
gamle bebyggelsen, og etter de
tilbakemeldingene vi har fått, er
det tydelig at folk på Vålerenga er
enige i dette. Så gjenstår det å se
om Bystyret trosser folkets og
lokalpolitikernes vilje og lar OBOS
og pengekreftene styre også denne
saken. Avgjørelsen tas til høsten.
Søndag 22. mai ble en spesiell
dag. Etter 16 år på Vålerenga, var

dette den siste dagen for sogneprest Einar Gelius. Etter biskopens
omstridte avgjørelse, fikk begivenheten enorm oppmerk-somhet i
media. Vålerenga kirke var fylt til
siste sete, og vel så det. Det ble en
gripende avskjedsgudstjeneste, og
Vålerenga viste sin støtte ved å
stille opp. Under kirkekaffen fikk
han gaver og hedersord fra alle.
Knut Roar Westbye fra historielaget holdt en fin tale og gav han
en flott akvarell av Eidgår’n fra
oss. Den var laget av vår redaktør
og kunstner Fred Ruud.
Vi får stadig henvendelser om
foredrag og guiding på Vålerenga.
Både nestleder og leder har tatt
seg av disse og tar flere framover.
Det er hyggelig at interessen for
bydelen er bra, og at historielaget
blir kontaktet. Gledelig er det også
at laget vårt også i år fikk
frivillighetsmidler fra Bydel Gamle
Oslo. Dette sammen med
Grasrotandelen vi får fra dere via
Norsk Tipping gjør oss mer
inspirert til å stå på for Vålerenga.
Håper vi sees ofte på høstarrangementene våre som står listet opp
bakerst i bladet.
Vi i styret ønsker dere alle en riktig
god sommer!

Gelius avduker den flotte akvarellen
fra Vålerenga Historielag.
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Kronikk i Østkantavisa 19. mai 2011:

Vålerenga inviterer
OBOS til nytenking
Av Even Haugseth

Som mange sikkert har fått med
seg i avisene den siste tida, er
resten av det gamle miljøet ved
Sotahjørnet truet av OBOS sine
byggeplaner. Dette spesielle stedet
på Vålerenga betyr noe for folk i
denne delen av byen. Helt fra VIF
ble stiftet i 1913 og i mange tiår
etterpå, var det her ved Sotakafeen
VIF-spillere og -patrioter
diskuterte kamper og la planer for
neste møte på banen. Det ble et
samlingssted og en hjørnekultur
her. Veiplaner for å ta unna den
økende gjennomgangstrafikken på

1960-tallet, gjorde dessverre at
den gamle Sotakafeen ble revet.
Allerede i 1947 kjøpte OBOS opp
eiendommen på hjørnet mot
kafeen i den hensikt å bygge
boliger der. Dette har ikke blitt noe
av, og det er først de senere årene
de har lagt fram konkrete forslag. I
mellomtida har de latt den typiske,
gamle Vålerengbebyggelsen
forfalle. Etterstadgata 2 fra 1850årene og den karakteristiske, lille
bua fra 1920-tallet er ikke noe
vakkert syn slik de står i dag.

Etterstadgata 4 har hatt en annen
eier gjennom årene. På Vålerenga
har det vært mange småbedrifter
gjennom tidene, og i nr. 4 er det
fortsatt en liten trevarebedrift. For
120 år siden var det pottemakeri
og bolig for pottemakerens familie
her, og fra 1925 treskifabrikk.
Både før og etter krigen ble det
produsert skismøring i kjelleren.
Hans Oset kokte smøringen etter
egen oppskrift og rørte selv i de
store karene. Visstnok er noe av
produksjonsutstyret fortsatt i
kjelleren. Bratteli skismøring var i
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mange år en merkevare i flere land
inntil Swix tok navnet av
markedet.
I 2004 kom OBOS med sitt første
forslag hvor de foreslo at ruvende
boligbygg skulle erstatte all
gammel bebyggelse på de
ovennevnte eiendommene, og
Gjøvikbanen rett ovenfor skulle
overbygges med opptil 7 etasjer
høye kontorbygg. Vålerenga Vel og
Byantikvaren kom da med et
alternativt foreslag hvor bevaring
og istandsetting av den gamle
bebyggelsen med et grøntområde
rundt. De nye boligene ville de ha
bakenfor, og kontorbyggene i lokk
over jernbanen. I tillegg tenkte de i
motsetning til OBOS også på den
økte trafikken til den nye
bebyggelsen. Den ble foreslått lagt
rett inn fra eksisterende trafikkårer
på Etterstad-sida, noe som vil
skåne boområdet på Vålerenga for
ny trafikk.
Nå har OBOS kommet med et
revidert forslag hvor de foreslår å
flytte det gamle trehuset i
Etterstadgata 2 til et lite
grøntområde langs Strømsveien.
Ellers vil de fortsatt rasere alt bak
for å gi plass til massive nybygg
som nevnt ovenfor.
Når en ser på disse forslagene til
OBOS, er det forståelig at mange
reagerer på deres planer.
Byantikvaren, Vålerenga Vel, VIF,
Bydelsutvalget i Gamle Oslo,
tidligere eier av Etterstadgata 2,
Vålerenga Historielag og ikke
minst folk på Vålerenga er
entydige: Ta vare på det gamle
miljøet, ingen sanering av den
gamle bebyggelsen.
Bydelsutvalget behandlet saken i
møte 5. mai og gikk fortsatt inn for
bevaring av eksisterende
bebyggelse samt maksimum høyde
på 5 etasjer på nybyggene.
Byantikvaren vil heller ikke ha
flytting av det gamle trehuset i
Etterstadgata 2.
Dette er klare tilbakemeldinger

som bør tas på alvor. Det må være
rom for å ta vare på et lite
lokalmiljø som betyr mye for
mange. Faktisk burde det være i
OBOS’ interesse når de skal

markedsføre nye boliger på
Vålerenga, at det er igjen noen av
de stedene som gir denne bydelen
sjel.

Avisene hadde store oppslag om saken. fra Aften Midt i byen 4. mai.
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OBOS og Plan- og bygningsetaten
bør sammen med representantene
fra lokalmiljøet finne fram til en
løsning som også ivaretar
bevaringsønsket. Hvem vet,
kanskje det allerede finnes folk på
Vålerenga som kan få til en ny
”Sotakafe” i de gamle husene. Hva
med et serveringssted med plass til
skiftende lokalhistoriske
utstillinger, et aldri så lite
”Vålerenga museum”? En slik
utstillingside kunne være en fin
utfordring for oss i historielaget.
Det har en tid vært jobbet med en
mulig skulptur på Sotahjørnet.
Dette for å få merket dette
spesielle kulturminnet for alltid.
En anerkjent, lokal skulptør har
allerede utkastet klart. Kanskje
OBOS kan bli en støttespiller for å
få realisert disse ideene. Da får de
også høste noe av æren for at
Vålerenga forblir noe unikt som
også innflytterne i nybyggene deres
får oppleve.
Et råd til OBOS: Spill på lag med
Vålerenga framover. Vi kan
sammen finne løsninger og lage
nye konsepter som kan gjøre
denne bydelen enda mer
spennende for beboere og
besøkende. Det er Vålerengas
identitet dette handler om.
Stå på for Vålerenga!
VÅLERENGA HISTORIELAG
Even Haugseth

Utklipp fra Aften Midt i byen 4. mai.
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Do fra Smålensgata gjenreist
på Folkemuseet
Av Mogens With, arkitekt MNAL ved Bygningsteknisk avd. på
Norsk Folkemuseum. Fra Bulletin 2009.
”Et storartet fund”
- restitueres på museets grunn

Aall: ”Det var et fin-fint
Fortidsminne det der!”
Gustafson: ”Ja! Det maa vi erhverve
til Museet!”
Satiren lyser ut av tegningen fra
Vikingens innslag, 14.5.1910 om
fortidsminner. Lite kunne
tegneren, samt Aall (Norsk
Folkemuseums direktør) og
Gustafson (museets styreformann)
vite om at det ca. 100 år etter ville
bli gjenreist en prektig utedo på
museet.
Kulturminner er så mye - og
vanskelig å sette i bås!
En del av virkeligheten for størsteparten av befolkningen, også på
det tidspunkt Vikingen gikk i
trykken i 1910 var utedoen.
Harseleringen rundt sider av Aall
og hans etterfølgers ”samlermani”
vil nå bli gjort til skamme, ved
gjenreisningen av utedoen.
Hva samtiden syntes er ufyselig
eller ikke verd å samle på, kastes
ofte på møddingen, og her kommer
museene inn med sine forpliktelser
til å innsamle, dokumentere,
bevare og forske, ikke kun prektige
fortidslevn, men i høy grad
dagligdagens – samtidens – fysiske

Klart for kranselag desember 2008. Bygningen under gjenreisning med det
visuelle uttrykk den hadde ved demonteringen i 1980. Det er så langt
mulig gjort bruk av datidens byggeteknikk og de opprinnelige materialer,
bl.a. kalkmørtel og kalkpuss. Foto MW
og kulturhistoriske vitnesbyrd.
Opprinnelig var doen fra
Smålensgate anskaffet av museet
for å vise en ganske alminnelig, og
dog unevnelig side av menneskelig
avfallshåndtering. Bygningen var
påtenkt gjenreist i en av
”Gamlebyens” bakgårder. Planen
er siden endret noe og etter at
bygningen har ligget lagret i 27 år,
er den nå gjenreist i bakgården til
bygården fra Wesselsgate 15, Oslo.

Både historisk og
formidlingsmessig passer doen fint
inn her i forhold til de forskjellige
tidsperioder som leiegårdens
leiligheter representerer. Ved
oppføringen av leiegården valgte
museet å føre selve bygningen
tilbake til perioden før det ble
etablert doer i forbindelsen med
hovedfløyens baktrapp. Den opprinnelige utedo fra denne leiegård
var i henhold til branntaksten:
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”En 1 Etages Udhusbygning
fjernet fra Litr.A. 8,90 Meter, 6,90
Meter lang, 2,82 Meter dyb, 2,50
Meter høi, opført af 1 Stens Mur
med Murgesims, Tagrende og Tud
af Zink, 1 Stens Brandgavl tækket
med Bord og Sten indeholdende 1
Gang og 7 Priveter med 2
Jernvinduer og 7 Borddøre.” Som
man vil se av bygningsbeskrivelsen
for doen fra Smålensgate, samsvare byggeteknikk, størrelse og
utformningen av de to bygninger til
hverandre, bortsett fra at den ene
var i én og den andre var i to
etasjer.
Utedoer har vært et helt alminnelig syn i bakgårder og har vært i
funksjon helt frem til vår tid.
Fra én enkelt bygning med avtrede
for én person til fleretasjes bygning
med mange atskilte avtrederom,
via do-rom for flere personer, og
evt. med innredning tilpasset barn
og eldre.
Bygningslovgivningen vedrørende
etablering av doer har vært ganske
detaljert. I for eksempel ”Regler for
indredning af lokumer” fra 1900 er
det bl.a. bestemmelser for bygge-

materialer, gulvareal, romhøyde,
lysinnfall, ventilasjon og
bøttestørrelse.
Ved plasseringen av doen fra
Smålensgate er det ønsket å gjengi
et ”bakgårdsrom” som det kunne
ha vært da bygningen fra
Wesselsgade ble oppført. Utedoen
er et typisk eksempel på en
bakgårdsbygning, oppført med
enten bak- og eller en gavlvegg i
tomtegrense(ne), for å utnytte
tomtearealet maksimalt. Ettersom
de to bygninger kommer fra
forskjellige tomtesituasjoner med
irregulære grunnform, har vi måtte
gå på kompromiss og kun en
”tomtegrense” har kunne
gjenskapes.
Ved valg av istandsettelsesmetode
er det tatt hensyn til de antikvariske konstruksjoners
beskaffenhet (bæreevner m. m.
samt risiko for evt. skadeutvikling),
samt sikkerhet i forbindelse med
publikums adgang til bygningen.
Bygningen som opprinnelig er
oppført i 1887 kommer fra
Smålensgate 1, Oslo. Den ble
ervervet av museet i 1980, demon-

Snitt og plan av bøtte-do. Kopiert
fra ”Regler for lokumers indredning
i Henhold til Kristiania
Bygningslov”, 1909

Snittegninger. Tv. nåværende
løsning med bøtte-do, som på
oppmålingstegning av Berg. Th.
opprinnelig løsning med fall-do,
rekonstruksjonstegning (forbehold
om detaljer) av MW.

tert og overført samme år.
Opprinnelig byggemeldingstegning
viser at bygningen var påtenkt
oppført som fall-do, men ved
demonteringen var det bøtter og
tømning fra hver do. Bygningen ble
omhyggelig fotografert og oppmålt
av ark. Arne Berg og Solveig Meyer
samt demontert av museets
håndverkere, bl.a. Martin Haugan.
Under gjenreisningen fant vi spor
som viste at bygningen hadde vært
i bruk som fall-do (etasjeskillet var
delt, og åpningen mot bakveggen
var ilagt nye gulvbjelker som skulle
bære nyere gulvbord som var lagt
ovenpå de gamle). I Bergs notater
står det at de fant en avis fra
1970-årene på loftrommet over
doene i 2.etasje. Ettersom
malingen på de pussede murvegger
gikk helt opp under taket, må
skilleveggene i 2. etasje, som ved
demonteringen var kappet av mot
den nedforete himling, også ha
gått helt opp under taket.
Bygningen er i to etasjer med
fire individuelle do-rom i hver
etasje. Grunnflaten er ca 2 m dyp
og ca 3,5 m lang. Høyden var i
bakmur ca 5,8 m og i frontfasade
ca 4,6 m. Det var en fallende
terrengforskjell på ca 1 m mot
nabotomten, som var utnyttet til at
et ”kjellerrom” for fekaleoppsamling kunne tømmes herfra.
Gavl- og bakvegg er oppført i én
steins murvegg (= mursteinsvegg
hvis tykkelse er en mursteins
lengde). Murveggene er utvendig
grovpusset. Frontfasaden består av
åtte dører, en til hvert do-rom samt
en likeløpstrapp til den overdekkede svalgang utfor doene i 2.
etasje. Dørene i 1. etasje er
utadslående, og i 2. etasje innadslående. En innkledd muret søyle
midt på fasaden er med på å bære
etasjeskillet til 2. etasje. Det har
vært tregulv i begge etasjer. Taket
er tekt med papp og har ensidig
fall mot gårdsrommet.
To luftepiper, som samler utdunstingen fra doene, er ført over tak.
Hvert do-rom har mot
bakveggen en sittebenk (trekasse /
binge) med avtredehullet, hvorover
det er et hengslet do-lokk som kan
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slås opp mot bakveggen.
Benkeplaten er hengslet på den
ene sidevegg således at den kan
åpnes for å ta do-bøtten opp og ut.
Benken har heldekkende
frontplate. Skilleveggene mellom
doene er utført av et lag 1”
faspanel, som neppe har vært
særlig lydisolerende.
Flere av rommene bar tydelig
preg av brukernes individuelle
behov og ønsker for fargesetning /
tapetsering av veggene.
Et av do-rommene hadde mur-

steinstapetsert luftepipe.
Både fargesetning og tapeter vil bli
gjenetablert.
I et av do-rommene i annen etasje,
var det fastmontert en spilledåse
på benkeplaten med melodien
”Internasjonale” (se nederst på
fotografiet) og på skilleveggen
hang teksten til melodien.
I et annet do-rom hang diktet
”Mauren” av Inger Hagerup.
Foto NF.
Gjenreisningsprosjektet ble startet
opp i henhold til museets
Handlingsplan 2006. Prosjektet er
eksternt finansiert som del av
Wesselsgateprosjektet med
kr. 600.000,-.
Prosjektet som er byggemeldt og
godkjent av Plan og
bygningsmyndighetene, har også
fått Riksantikvarens velsignelse i
forhold til fredningsforslaget

Demontering av utedoen i Smålensgate 1, Oslo. Her ses den murte søyle i
1. etasje, og tv for denne bakveggen med mursteinstapetet. Foto Norsk
Folkemuseum 1980
vedrørende Bygdøy.
De fleste bygningsdeler var i slik
stand at de med få reparasjoner
kunne gjenbrukes. Murstein er
skaffet til veie fra en nedrevet
verkstedsbygning i Vika, da de
originale mursteiner ikke var tatt
med til museet (var de for nedbrutt
av urin?). Bygningen er
gjenoppført på et solid
betongfundament som sørger for at
stabiliteten er i orden mht. kjørsel
av tungtrafikk rett inn mot
bygningen. Fundamentetskaret har
samme volumen som det opprinnelige rom for fekalieoppsamling.
Tross prosjektet beskjedne
størrelse har mange fagpersoner
vært involvert for å oppnå en
korrekt og troverdig gjenreisning
av den kulturhistoriske bygning -

til glede og refleksjon for publikum, og evt. gjenkjenning av et
dagligdags fenomen som de fleste
har lagt bak seg.
Prosjektmedarbeidere fra museets stab: arkitekt Hanne Aasen,
snekkerne/tømrerne Christian
Winther-Larsen, Einar Haugen,
Espen Revold, Ole Jørgen
Schreiner, Egil Martens,
steinrensere Gard Anstensrud,
Bjarne Haakonsen, elektriker
Roger Orholt, smed Ole Martin
Haakonsen, maler Anne Louise
Gjør, malerikonservator Niels G.
Johansen, sikkerhetskonsulent
Dagfinn Engebretsen, konservator
Birte Sandvik, utstillingskoordinator Torgeir Kjos.
Prosjektledelse: Morten Bing fra
Kulturhistorisk avdeling og
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arkitekt / bygningsantikvar
Mogens With fra
Bygningsantikvarisk avdeling.
Konsulenter; byggestatikk ved
Rambøll ved ingeniør Ivar Barstad,
byggemelding og anbudsmateriale
arkitekt Jens Treider, elektro ved
Cowi as ved Anders Thornes.
Entreprenør for fundament og
murverk AF Byggfornyelse ved
ingeniør Njål Bakkeberg.
Blikkenslagerarbeid er utført av
Øivind Nielsen.
Elektriske installasjoner er utført
av El-mann ved Nino Mola.
Til sist skal det nevnes at
Mycoteam ved Johan Mattson har
foretatt en bakteriologisk
undersøkelse av bygningsdelene,
og firmaet garanterer at museet
ikke har tatt vare på denne del av
kulturminnet.
Gratulerer hermed museet med
sitt tilskudd til kulturminneåret
2009, som har temaet ”dagliglivets
kulturminner”.
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Museet kan fremvise andre
historiske doer i følgende
bygninger:
Raulandstua bygg nr 21 – på
utvendig vestgavl er det spor etter
tidligere tilbygg / svalgang med do
– doen kan være opprinnelig, og er
da fra 1238.
Rolstadloftet bygg nr 184 - trepersoners do i svalen i 2. etasje doen kan være opprinnelig, og er
da fra ca 1370.
Stue fra Væråsmogen bygg nr
23 - innerst i svalgangen utfor
gavlveggen har det vært en do doen er formodentlig opprinnelig,
og er da fra perioden 1750 - 1800.
Do fra Ålborg bygg nr 161 - topersoners utedo, fra 1800-årene.

Redaksjonen ønsker gjerne
tilbakemeldinger fra leserne:

Mogens With skriver:
Ettersom det var sparsomt med
opplysninger i vårt arkiv om
– selve doen
– om folk som brukte doen og
deres ”opplevelser” i forbindelse
med bruk av doen
– rengjøring og vedlikehold av dorommene
– utsmykning av do-rommene
vil jeg benytte leiligheten til å
etterlyse stoff / informasjon
primært om Smålensgatadoen og
sekundært om bydelens doproblematikk. Er det for eksempel
noen informasjon om når doen ble
bygget om fra ”klaskedo” til
”bøttedo”?
På tregulvene fant vi spor av en
rødfarget sparkelmasse – er det
noen som har kjennskap til et slikt
produkt, og om man kan få tak i
det i dag?

Medlemsmøte tirsdag 13. september kl. 19.00
i menighetssalen i Vålerenga kirke.

Tema: Er’e ikke sant, så er’e godt ljugi.
Hendt og hørt på Vålerenga Har DU noe å fortelle?
Etter ønske fra flere medlemmer, vil vi denne gangen underholde oss selv.
Tenk gjennom hva DU vil dele med oss andre, sann eller mer tvilsom
historie fra Vålerenga. Vil du ikke snakke selv, så gjør vi det.
Uansett, si fra til sekretær
Ragnhild Strømme tlf. 913 53 698 innen 25. august eller send
melding til: sekretar@valerenga.org
Etterpå koser vi oss med nytrukket kaffe og duftende vafler mens
praten går rundt bordene.
Velkommen!
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EINAR GELIUS etter siste gudstjeneste i Vålerenga kirke:

- Nå får jeg mer tid til å følge Vålerenga
Tekst og foto: Jarle Teigøy for "Vålerenggutten"

Etter 16 år på Vålerenga tok Einar Gelius 22. mai farvel med en fullsatt kirke.
Søndag 22. mai var det avskjedsgudstjeneste med vår populære
Vålerenga-prest Einar Gelius. I
den overfylte kirken holdt Gelius
sin siste preken foran venner,
støttespillere og den faste menigheten på Vålerenga. Det ble
musikk og sang ved Vålerenga
Janitsjar, Vålerenga, Vålerenga
Vocalis, danseband-dronningen
Jenny Jensen og Trond Ingebretsen
med «Vålerenga kjerke». I tillegg
fremførte hans to barn den
populære sangen ”Halleluja”. Det
ble en høyst spesiell og minneverdig avskjed med vår populære
prest. I 16 år har Gelius tjenestegjort i Vålerenga kirke, og det var
en vemodig prest som tok farvel
med menigheten.
"Vålerenggutten" fikk det aller
siste intervjuet med Gelius som
prest i Vålerenga kirke, etter
kirkekaffen. Der ble det avskjedstaler og utdeling av gaver, og det
varte helt til i halv tretiden.
Det er jo nærmest opplest og
vedtatt at det alltid har vært en

treenighet mellom kirken, idretten
og skolen på Vålerenga. Tidligere
prester har også vært opptatt av
idrettsklubben vår, men ingen har
på noen måte involvert seg så mye
som Einar Gelius. Han har holdt
takkegudstjenester da Vålerenga
Fotball tre år på rad tok medalje
og samla stinn kjerke. Han har i
samarbeid med Vålerenga Fotballs
markedsavdeling gravlagt Lyn i et
PR-stunt, og ikke minst har han
vært nestleder i Vålerengens
Idrettsforening og selv er han
medlem av Klanen. Han er så glad
i Vålerenga at han til og med har
Vålerengatatovering på armen. Nå
har han ikke bare forlatt
prestegjerningen sin, men også
flyttet ut av Oslo til sitt
barndomssted i Arendal. Er ikke
dette en voldsom overgang etter 16
år som prest i Vålerenga, Gelius?
- Det er klart at det er veldig miks
av følelser, det er klart det er det.
Jeg er veldig lei meg for at en
epoke i livet mitt er over og at min
forbindelse til Vålerenga blir… den

blir jo ikke brutt. men den blir
annerledes. Som jeg sa i talen, jeg
er jo merka for livet jeg. Jeg har jo
Vålerengatatoveringer, og
Vålerenga vil alltid ha en veldig
stor plass i mitt hjerte. Jeg føler
ikke at jeg bryter over en linje,
men det blir annerledes. Det blir
annerledes fordi jeg ikke skal bo
her og ikke jobbe her lenger, men
Vålerenga vil alltid følge meg.
Men du får jo ikke fulgt med på
Vålerenga Fotball på samme måte
lenger?
- Det skal du ikke si at jeg ikke får
gjort, fordi jeg kommer til å pendle
mellom Oslo og Arendal. Jeg skal
ha Arendal som et slags bosted, en
base, men jeg kommer til å farte
veldig mye frem og tilbake.
Jeg kommer til å fortsette med å
ha seminarer, jeg skal jobbe litt i
P4 og selvfølgelig gå på kamper.
Ja, da sørger du får at du får med deg
det meste, skyter undertegnede inn.
-Ja, nå er det jo større sjanser til å
få med meg bortekampene også, for
nå har jeg jo fri på søndagene. Det
blir altså mer Vålerenga for meg.
Siste jul var oppmøte i kirken
kanskje tidenes dårligste pga nærmest en demonstrasjon mot din
oppsigelse. I dag samler du stinn
kjerke. Hva tenker du om det?
Jeg ser jo at det i de årene jeg har
vært her, har vært en vekst i
menigheten og dens aktiviteter.
Økning i antall gudstjenestebesøk,
antall dåp har jo økt veldig mye
mer, så jeg ser jo at det har vært
en vekst. Jeg håper jo at dette ikke
bare er avhengig av meg, men at
menigheten kan fortsette å vokse.
Det håper jeg jo.
KLANENS SPØRSMÅL
Vi benytter også anledningen til å
komme med noen spørsmål som
noen Klansmedlemmer kunne
tenke seg å få svar på.
Heier du mest på gud eller
Vålerenga?
Heier? Jeg heier nok mest på
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Vålerenga. Hvis jeg heier, he, he.
Er du PR-kåt?
Nei, jeg oppfatter meg
ikke som PR-kåt, men
jeg oppfatter meg som
et veldig engasjert
menneske. Og jeg
har aldri hatt
problemer med å si
meninga mi. Jeg har
liksom ikke sittet på
ordene.
Tror du at du noen gang
får jobb som prest igjen i
den norske kirke?
- Det vet jeg ikke, jeg
vet ikke om jeg vil det
selv heller. Akkurat
der så er jeg veldig
åpen og litt spørrende
selv, ikke sant? Det
kan jeg ikke svare
på.
Helt sikkert er det
at han kommer
med ny bok
allerede i juni.
”Det er håp i de
foldede hender”
kommer på
Juritzen forlag 14.
juni og tre-fire
representanter fra
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forlaget benyttet anledningen til å
dele ut løpesedler med
reklame for boken
på
kirketrappa
. Boken er,
i følge
reklamen
”historien
om hva
som
skjedde i
kulissene på bispekontoret da Gelius mistet
jobben som sogneprest.”
Kunne du ikke bodd på
Vålerenga videre, i hvert fall?
- Jo, jeg kunne nok det, men
det hadde nok blitt litt for
sårt. Litt for nærme.
Og bo der jeg hadde
hatt hjemstedet
mitt, å sitte og se
opp på
prestegården. Jeg
tror ikke at det
hadde vært så
veldig hyggelig for
meg. Så jeg vil ha
litt distanse til det,
men samtidig så vil
jeg jo beholde

FAKTA OM EINAR GELIUS
• Einar Gelius har vært sogneprest i Vålerenga kirke i Oslo i 16 år. Han er født
i Arendal og tok teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1985
• Gelius er medlem av Vålerengas supporterklubb Klanen, han har vært
statssekretær for Ap (Stoltenbergs første regjering fra desember 2000), har
vært nestleder i VIF og han har deltatt i TV-programmet Skal vi danse.
• Gelius har vært innkalt på teppet hos biskopen minst fem ganger:
• I januar 2009 ble Gelius innkalt etter å ha forrettet i Arne Næss' begravelse
uten prestekjole og uten de elementer som naturlig hører til i en
kirkelig begravelse».
• I februar 2009 måtte Gelius møte hos biskopen etter et intervju med
Dagbladet Magasinet, der han satte spørsmålstegn ved grunnleggende
kristne dogmer.
• I september 2009 måtte Gelius stå til rette for biskopen etter å ha begravet
FC Lyn i en radioreklame foran lokaloppgjøret mellom Vålerenga og Lyn.
• I september i fjor var det fungerende biskop Olav Dag Hauge som tok en
samtale med Gelius, etter at Gelius medvirket til det som av mange ble
oppfattet som et homobryllup i Frogner kirke.
• I november 2010 bekreftet biskop Ole Christian Kvarme at han hadde
samtaler med Gelius igjen. Bakgrunnen skulle være boka «Sex i Bibelen»,
som ifølge Kvarme aldri burde ha vært skrevet og flere andre, tidligere forhold.
• Onsdag 24. november 2010 varslet Gelius sin avgang som sokneprest.
Belastningen har blitt for stor, sa han. Avgangen er en god løsning på
en uholdbar situasjon, uttalte Kvarme.
• Søndag 22. mai 2011 holdt Gelius sin avskjedsgudstjeneste i Vålerenga kirke.
• Kilde Wikipedia

nærheten til Vålerenga, selv om
jeg ikke fysisk bor her lenger.
Det blir rart å ikke ha Einar
Gelius i nærheten lenger.
Og det var ikke uten grunn
at Vålerenga janitsjar
avsluttet gudstjenesten med å
spille Frank Sinatras
”I did it my way”.

Oppfordring til
medlemmene:
I forbindelse med høstens
utstilling 22. og 23.
oktober, trenger vi hjelp
fra medlemmer til
forberedelser og gjennomføring.
Vi har foreløpig satt opp
følgende temaer:
• Etterstadslottet 80 år
• Fra bakgårdene på
Vålerenga
• 111 år siden trikken
kom til Vålerenga
• FØR/NÅ-bilder
• Jarlen Kino: Film fra
teatervandringa 7. juni
• KFUK/KFUMSPEIDER’n på Vålerenga
• Slektforskning
• Emanuel Vigeland
• Sætre Kjeksfabrikk
• Fotballklubben SOTA.
Styret ønsker kontakt
med medlemmer som vet
noe om disse og/eller har
gjenstander og bilder som
kan brukes. Så får vi se
hva vi får til framover.
Ring en av oss i styret
eller send melding til:
epost@valerenga.org
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Høsten 1941 på Kampen
Opplevd og skrevet av Gerd Knatterød Sveum fra Normannsgata 28

Kampen skole 6. klasse 1946. Bak fra venstre: Turid Walund, Tove Herskog, Ingrid Bækkevold, Grete Jørgensen, Elsa Olsen, Unni Moxnes Hoel, Turid Wennerstrøm, Jorun Smådahl, Else-Marie Svendsen, Berit Moe, Ingrid
Olsen, Gerd Knatterød (titter frem), Åse Halvorsen og Turid Engh.
Sittende rekke fra venstre: Unni Hansen, Liv Bjørtomt, Astrid Larsen, Grete Holen, Else-Marie Knutsen, Tove
Berit Gulbrandsen, Gjertrud Mengkrogen, Berit Brisberg, Tove Hurum, Doris-Anne Ekanger og Reidun Berg.
Alle navnene er jentenes pikenavn. Beklager eventuelle skrivefeil i navnene.
Jeg skal fortelle litt fra
”Kardemommeby” hvor
jeg vokste opp sammen
med far og storesøster,
mor døde da jeg var
3,5 år.
Vi går tilbake til
høsten 1941. Det var
skolestart for meg,
men hvor skulle vi gå
på skolen, for skolen
vår hadde jo tyskerne tatt,
bare overlærer og
vaktmester
bodde der nå.
Så kom det
et brev, vi i
den ene 1.
klassen
skulle møte i
Normannsgt. 8
på arbeidsstua i
skomakerrommet. Jeg

husker ikke noe av værforhold eller
hva jeg hadde på meg,
men jeg hadde en fin
rød, ny lakkoffert med
matboks i. Når jeg
nærmet meg stedet ble
jeg litt urolig. Jeg
kjente ingen, alle
hadde mammaene
med seg. Jeg ble noe
mer betenkt, men der
var det noen som ropte
på meg og vinket. Det
var overlæreren,
han kjente jeg
godt pga at
butikktelefonen
til far i lang tid
var skolens
eneste
telefonlinje. Det
var utrolig godt for en
7 åring å få en hånd å

holde i. Skoleåret i skomakerstua
med bokkebord og utedo ble ikke
så aller verst.
Her på skolen lærte jeg hva
illegalt arbeid var. Jeg var godt
kjent i bydelen og vant til å klare
meg selv, så jeg gikk med beskjeder
til en del klasser.
Da fikk jeg en tynn ekstralapp til
lærer Samuelsen under sålen i
høyre sko, og en til frk. Halvorsen i
venstre sko. Jeg skulle ikke si noe,
bare spørre om de ville hjelpe meg
med å få ut stenen jeg hadde i
skoen.
Skolen var plassert på ca. 10 – 12
steder.
Hjemme var det litt stille, særlig
etter at vi måtte gi fra oss radioen
10. september. Speideren var
innstilt, men alle jentene på
Kampens store trøst var
pikeforeningen ”Stjernen” hvor
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John A. Knatterød Farvehandel i Normannsgata 43.
Gunvor og Harda trofast holdt ut
med oss. Jeg har aldri blitt klar
over om det var KFUK eller
Santalmisjonen som sto bak dette.
Disse damene holdt oss i ånde 2
timer hver mandag. Vi laget ting vi
fant i naturen og at det vi hadde
for hånden. Vi lærte mange
barnesanger, og det ble lest for oss,
og vi lærte små bibelhistorier

Gerd i hagen 5-6 år.

utenat.
November kom med mørke og
regn, men spennende likevel. Det
var da tid for å søke om
reisetillatelse til Sarpsborg i
juleferien. Far og storesøster
prøvde å forklare meg at det var
ikke sikkert jeg fikk reisetillatelse,
men det øret hørte jeg ikke på.
Selv tyskerne måtte vel forstå at
jeg skulle og måtte til min morfar i
julen! Så var det bare å vente på
svar. Hverdagen var blitt mer
komplisert og vanskelig, så nå
måtte jeg ikke bare huske å kjøpe
inn mat og varer, men jeg skulle
holde orden på alle
rasjoneringskortene også. Det var
veldig fint de dagene jeg begynte
sent på skolen for da kunne jeg
rekke fiskekøen og få kjøpt fisk før
jeg gikk på skolen. Fiskebutikken
som het ”Krabben” og jeg kom til
en fin avtale etter hvert. Jeg luftet
hunden hans om ettermiddagen og
han la til side fisk til meg. Det ble
nok mye rar mat til far og
storesøster.
Desember kom med forventninger
til julen. Storesøster var mindre og
mindre hjemme. Jeg maste om
kakebaking, far fant matlæreboka
etter storesøster og sa: Du får se
hva du kan klare og se etter at vi
har det som du skal ha i deigene.

Det ble 3 sorter småkaker og noen
brente kaker og fingertupper. Ca.
midt i desember kom svaret på
søknaden om reisetillatelsen,
svaret var NEI. Sorgen var stor.
Det hjalp ikke at far tok ned fra
loftet julepynt og at det var mange
ting som skulle ha et nytt strøk
med gips + dryss med glitter. Jeg
var jo heldig, for far hadde gjemt
noe glanspapir og noen limtuber
som jeg kunne ta med meg til
skolen. Det ble laget kurver og
lenker med mer, så ble det
juleferie. Far hadde skaffet mat av
mange slag, men han var ikke
interessert i å lage mat. Du kan
lese og se på bildene i kokeboka,
så går det nok. Ja så grovskåret
surkål har vi vel aldri spist hverken
før eller siden. Den røde
skammelen måtte frem, for
medisterkakene skulle stekes og
dampes, det sto i boka at dette
kunne gjøres dagen før.
Stekepanna var tung og jenta for
liten, så derfor måtte jeg stå på
skammelen å steke. Det var bra
det ikke var store mengder med
medisterdeig. Julaften hjalp far
meg med å rute ribba. Han la en
uttrekksplate i spisebordet og satte
fot og lys på juletreet, så var
pyntingen igjen til meg. Far sa han
skulle prøve å stenge kl. 16.30, så
da kom han jo tidlig hjem. Bordet
ble pyntet med damaskduk, og
mammas juleløper, trestubben
med 7 lys og alle smånissene,
Bamse og Dukke Berit sa det var
bra. Så var det treet som måtte til
pers. Problemet var stjernen, den
ble skakk, men det fikk nå bare
være sånn til det kom noen lengre
mennesker innom. Glitter, flagg,
kurver og kuler kom også på plass.
Pakkene ble lagt under treet.
Så var det skrelling av poteter,
det var noe herk. Men nå var jeg
heldig, for det ringte på døren, og
der sto min snille fetter (ca. 10 år).
Han kom inn og så seg omkring,
og sa i hvert fall at det så bra ut.
”Men Gerd, har du spist noe
formiddagsmat”? Nei, det har jeg
ikke tid til, svarte jeg. ”Jeg skal
hjelpe deg med å skrelle poteter og
vaske kjøkkengulvet etterpå”, sa
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Gerd med sin tante.
Alf Egil. Så spiste vi brødmat, jeg
fylte et stort glass melk til ham.
Han ble forskrekket.
”Har du så mye melk?” spurte han.
”Ja, du vet jeg liker ikke melk, så
da kan du få”. Dette ble denne
julaftens kosestund.
Etter på gikk potetskrellingen i
en fei, gulvet ble vasket, og han
viste meg hvor viseren i
termometeret skulle stå når jeg
skulle sette inn ribba.
Nei, hør nå kommer det flere, det
var Peik, min hund. ”Jasså kommer
du, har du far med deg? Han
verken så eller hørte på meg. Inn i
stuen i full fart, snuste om det var
noe mat på bordet, det var det
ikke. Så bar det videre inn for å
inspisere juletreet, snuste litt på
treet og på pakkene. Nei min gutt,
nå må du bli med meg på
kjøkkenet eller legge deg på
plassen din. Ja, når Peik har
kommet så er vel far ikke så langt
unna. Ribba kom i ovnen, potetene
ble plassert på bakerste plate.
Surkålen og medisterkakene ble
hentet ut fra isskapet. Det store
stekefatet ble pyntet med svisker
og kruspersille. Etter ca. 1 time

skulle overvarmen økes for å få
sprø svor, ble ikke svoren sprø av
dette skulle ovnsdøren stå på gløtt
en stund, sto det i boka. Det
begynte å lukte jul, så nå kunne de
jammen komme snart de som
skulle spise denne maten. Klokka
gikk raskt mot 17.30 og alt var
ferdig. Jeg skrudde av stekeovnen,
men lot foreløpig ribba stå. Fikk
Peik med meg ut på gangen og
finbørstet ham, og satte en rød
sløyfe med en liten nisse fast i
halsbåndet hans. Selv hadde jeg
folleskjørt og genser. Hvor ble det
av far og storesøster? Til slutt løftet
jeg langpannen ut av ovnen og
satte den oppå magasinlokket,
skrudde av alle platene. Fylte på
litt mer koks i stueovnen, tok på
meg utetøy og med meg Peik og
butikknøkler. Vi fikk se om far
hadde glemt klokka, eller om han
hadde falt. Men i butikken var det
helt mørkt. Jeg låste meg inn, der
var det ingen og ikke noe uteklær.
Det eneste uvanlige var at det lå
noen penger på spiseplassen hans.
Peik og jeg ruslet hjemover, der var
det like tomt som da vi gikk.
Det var så stille, vi hadde bare
et par juleplater til grammofonen
og de var blitt spilt nokså tett de
siste dagene. Peik begynte å mase,
han var sulten, og skulle jeg være
helt ærlig så var jeg det og. Det ble
medisterkaker, poteter og saus på
oss begge. Ribba ble så vanskelig å
begynne å dele opp for meg. Det
ble ikke noe julefred i huset, vi
bare ventet og ventet. Langt utpå
kvelden dumpet Peik seg bestemt
ned foran pakkehaugen. Han
trengte ikke å kunne lese for å
kunne finne sine pakker, han
snuste seg frem. Det ble litt
vanskeligere for meg, for voksen
løkkeskrift var ikke alltid lett å
forstå, men noen fant jeg og
heldigvis noen med bøker i.
Nå var klokka blitt mange, så jeg
ryddet maten ut i isskapet og luftet
Peik. Ute var det stille, ingen
mennesker. Vi ruslet opp, fylte mer
koks i ovnen og gikk å la oss.
Peik hoppet opp i sengen til meg.
Det hadde han egentlig ikke lov til,
men det glemte vi begge to

denne kvelden.
Første juledag kom, men ingen
andre. Vi spiste frokost, og så var
det tid for å lufte Peik. Vi gikk mye
opp og ned forbi huset hvor min
tante bodde i håp om at noen der
skulle se oss. Jeg var jo opplært til
at man gikk ikke bort 1. juledag
uten å være invitert. Det ble en
lang dag, men det ble da kveld en
gang så vi kunne gå til sengs.
Peik vekket meg med piping,
voffing og en voldsom logring. Han
ville ut av barneværelset, da hørte
jeg også at det ble satt en nøkkel i
døren. Vi tumlet oss ut i gangen,
og inn kom far. Han kunne ikke
fortelle hvorfor han ikke kom når
han skulle, eller hvor han hadde
vært. Vi spiste frokost og pakket
opp resten av gavene. Storesøster
og Per kom utpå ettermiddagen.
Så nå ble julemiddagen tatt inn
igjen, og det som skulle varmes ble
varmet. Nå ringte det på døren,
det var min fetter Erling som kom,
han jobbet på NSB. Han hadde
med hilsninger og frukt fra morfar.
Erlings mor bodde i 2. etasje hos
morfar. Erling kunne få smuglet
meg til Sarpsborg hvis jeg ville.
Om jeg ville! Jeg begynte å pakke
med en gang. Pentøyet skulle i en
koffert som Erling skulle ta med
seg. Jeg måtte ha noe med i en
sekk som jeg kunne bære selv. Jeg
skulle få reise på damplokomotivet
3. juledag om kvelden.
På toget var det møkkete og
mørkt. Jeg skulle få sitte på til
Lisleby, der måtte jeg gå av og gå
tilbake til der hvor Erling og Else
bodde. Jeg skulle sove over hos
dem. Så skulle jeg ta lokaltoget til
Sarpsborg neste formiddag. Hvor
lenge jeg kunne bli hos morfar, og
hvordan jeg skulle komme meg
hjem, visste vi ikke da. Men det
var for meg nokså uvesentlig.
Det ble for meg en fin og trygg
ferie med mange sparkturer
sammen med morfar. Juleselskaper
og juletre-fester ble det også noe
av. Jeg fikk ikke vite at Per ble
arrestert i nyttårshelgen før jeg
kom hjem. Denne trusselen var
årsaken til at Liv, Per og far var i
dekning den første del av juleferien.
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Referat medlemsmøte 5.april 2011
Referent Ragnhild Strømme

Over hundre medlemmer møtte opp til Jørgen Bøckmans spennende
foredrag. Foto: Bjørn Granlund.
Som foredragsholderen sa:
"Nevner man ordet vikinger, så
kommer folk strømmende til for å
høre hva man har å si", og salen

den ble ganske full, 109 medlemmer tilsammen, inkludert alle i
Vålerengen pikekor som vi var så
heldig å få nok et besøk av. Pikeko-

Smilende "piker" fra Vålerengen Pikekor mottar blomster for flott sang på
møtet. Foto: Bjørn Granlund.

ret åpnet møtet med sine fortryllende stemmer med flere kjente
sanger og selvfølgelig sangen om
Sotakafeen.
Even Haugseth ønsket alle velkommen til foredraget som hadde
overskriften "Oslo i Vikingtida".
Foredragsholderen Jørgen Bøckman presenterte seg selv, han har
hovedfag i arkeologi og driver til
daglig med omvisninger og publikumsformidling. Første delen av
foredraget brukte han til å forklare
hvordan vi ser på Vikingtida
gjennom våre moderne øyne. Til
det brukte han bilder fra en bok,
Absolutt Viking, av en fotograf ved
navn Lill-Ann Chepstow-Lusty.
Vi fikk servet morsomme bilder av
flotte, fargerike vikinger i alle
varianter.
Vikingtida varte fra ca. år 800 til
1050. Så mye vet man ikke, men
en del informasjon har man fra
utgravninger og fra gamle stedsnavn. Vikingene drev mye med
handel (blant annet med sølv). De
brukte båt som transportmiddel, og
båtbygging var de eksperter på.
Dette var en periode med mye stridigheter, maktskifter, nyrikdom og
farting hit og dit i alle retninger.
Bøckman viste med et kart hvordan
Oslo så ut den gang. De fleste
store handelsstedene lå lenger ut i
Oslofjorden. Oslo lå litt mer avskjermet innerst i fjorden, så her
var det mest gårder og landbruk.
Flere kjente stedsnavn og gårder
fra Vikingtida og før dette ble
nevnt, Frogner, O (Storo) Aker,
Ullern, Holmen, Tøyen, Grefsen,
Skøyen, Abildsø, Smedstad, Teisen,
Etterstad og mange fler. Og som vi
alle merket oss, gården Volin som
kan ha ligget omtrent der vi satt
eller muligens litt lenger ned.
Dette kan ha vært opprinnelsen til
det som senere ble Middelalderbyen Oslo. En takk til
Jørgen Bøckman for et spennende
foredrag. Møtet ble avsluttet med
servering av vafler og kaffe.
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