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Leder'n har ordet!

Innspurten

Begivenhetene star i ko pi Vdlerenga denne hosten
Kika har nettopp feiret sitt I 00-ars jubileum 8 heile
dagar lil ende. VIF var ikke snauere enn d vime
NM i fotball igjen. Vi gratulerer b€ggel Og hvilken
pressedekning dette har fftt. Defor er det jo hygge-
lig at histodelaget ogsi kan rere med 5 markedsfu-
re bydelen pi sin mite med bok.

I de siste minedene har laget virkelig fitt fsle hva
det vil si a gi ut bok. Vi var glade da redaktoren ble
ferdig med sin jobb tidlig p6 hosten" rilllignok noe
forsinket. For sikkerhets skyld valgte vi 6 utsette
pressekonferarsen til midten av november. Da ok-
tober gikk mot slutten, forsto vi at dette ikke var
mulig. Forlaget mente det var lurt av oss a utsette
ytte.ligere et par uker, og 27. november ble valgt
som en passende dag. I og med at erets fotoutstil-
litg ogsi er blitt utsatt i pavente av boka, fant vi ut
at helga etter 30. november og 1. desember ville
vaere siste fiist for 5 pdkalle medlernnenes opp-
merksomhet for den store julestria setter ilm for
f,rllt.

Grunnene til forsinkelsene var for det forste at re-
daktoren trengte mer tid elur planlagt. Det mette vi
bare tale, for det er jo innholdet som er viktigst nar
en skal gi ut bok. De1 andre som tok mye tid, var
tilpassinga av bildene til teksta. Vi hadde masse bil-
der iia arkivet virt, sa det var bare a velge og .!Ta-
ke. Et firma som skulle scanne bildene, ska.ffet oss
imidlertid mye bry. Da vi fikk bildene derft4 var de
verken systematisk nummercrte eller store nok ti1 at
vi kunne se hl'a som var hva. Bokguppa rette der-
1br legge ned et stort arbeid pi 6 firme ut av dette.

En lordag gikk med til 6 lage ei spennende forside
pi boka. Forsida skal jo selge bok4 og den skal
derfor vere bide ioynefallende, innbydende og re-
presentativ for innholdet. Bokguppa dro derfor til
B@rurn for a fi til dette sanmen med hrm som st6.r
for designet pa boka. Imponerende vax det i hvert
Ajl for oss a se hvordan modeme metoder pe data
gisl dette mulig pe en rask og grei mite. Og vi fikk
det t4 det ble ei fin forside.

Vi mener denoe boka blir s6nn som vi har sisket

oss. Den blir full av
flotte bilder, en del og-
sd i farger. Her er his-
torie om hvordan by-
delen oppsto, og mor-
somme og alvorlige
fortellinger av folk
som er oppvokst her.
Historielaget har fltt
til ei praktbok om Vi-
lerenga som bydelen
aldri fur har hatt. Dette
er stret stolte over.

Pi vegne av st-wet viljeg benytle anledningen lil e!
takke alle som pe en eller amen rnale har bidEn
til denne boka. En spesiell takk til Anne Teppen
og Knut Roar Westbye som har vlert vdxe uunn-
v€erlige stottespillere i bokgruppa. Arbeidet som
er lagt ned der, har vErt helt avgtorende for at vi
har kommet i land med dette bokprosjeldet.

Si fir vi Mpe at dere som skal lese og kikke i bo-
ka, ogsA setter pris pi den. Arets julegaveide er i
hvert fall snart klax. For de som trenger en mindre
julehilsen til noeq er Zo03-kalenderen fia histode-
laget klar. Den er delvis viet idretten fordi den or-
ganiserte fotballen pa Vdbrenga kan feire 100-6rs
jubileurq og fordi VIF rylbr 90 6r.

SE krysser vi Engrene og haper ar trvkteriet klarera
den siste biten med boka. Klarer de det. har vi gle- -

den av 6 invitere dere som er medlernmer til mot-
takelse i konfirmantsalen pe V erenga prestegard.
Der vil dere fi muligheten til i sikre dere si man-
ge ekemplarcr derc vil. Den er ogsi i salg i bok-
handlene rundt om i landet, men ved a kjope den
direkte av historielaget vil dere i storre grad v€re
med pA A stotte laget okonomisk. Det vil vi selv-
folgelig sette stor pris pe.

God jul og godt nltt ar 1il dere alle!

St,rct i Vebrenga Histo elag

Even Haugseth



%In* *r,,Je&' & rutiare/
Jubileumsboka

"VALERENGA - Bydel med sjel"
ligger ni ferdig til utgivelse og salg, og vi har i den forbindelse

gleden av 6 invitere historielagets
medlemmer til en festlig sammenkomst.

Onsdag27. november2002 kl 1800
Konfi rmantsalen pi Prestegirden

- Her vil vi presentere boka og de menneskene som har stitt bak
dette store prosjektet.

Det skal ogsi inviteres en del gjester som har tilknytning
til oss som historielas.

Dette er virkelig en merkedag for historielaget v6rt, og vi skal
markere den pi flere vis.

Vi skal ha god underholdning - sang og musikk - direkte knyt-
tet til Vilerengas sjel, og det blir bevertning (med noe attit!).

Vel mstt til enfestkveld!



Vfilerenga - Bydel med Sjel!

Dette er boka om sjela pd Vdlerenga.

Apenhjertig, uhoyidelig og
humoristisk fortalt. Bydelen som hax
hatt kameratskapet, idretten og dia-
lekta som sitt varcmerke og er kjent
ogs6 utenfor landets grenser.

Vaierenga var ikke bydelen
der palassene ble bygd, eller der hvor
dksmabfolket og nullskatteyteme slo
seg ned, og ingen pe Vebrcnga savnet
dem heller! Livet ble levd i enkelhet,
ofte med bamnrd og en liten tar over
torsten. Ing€n var bedre erm andre pif
varcrensa. var det noen som mlstel
fotfestet, sA var det alltid noen som
rakte tam handen. . .

Sjelen er der enne. Vebrenga
historielag har ni blankpusset minne-
ne. Med fiodige skildringer tas vi med
rundt i bydelen og fir bekreftet at har
man engang v@rt "vil'enggutt eller -
jente", sa er man det for alltid. Boka
er full av bilder som tar oss med til

hverdagstvet, butikten pi hjomet og til den tdveli-
ge trehusbebyggelsen som politikeme forsokte 6 ri-

Men det meste stax der enna!

Vi kan vel med handa pa hiertet si at Valerenga His-
torielag her presenterer arets julegave til alle med
hjedet pa Vebretrga!

Boken koster h 399,- pr. stk (+ ert. porto)

Boka kan bestilles hos V6lerenga Historielag pi fol-
gende adresser/telefonnr.

E-post: vaalerenga.histl^g@c2i-t6I
Even Haugsedl tlf. 22 57 Ol 66
Laila N. Chdstiansen motr119221 6121

Vilerenga Historielag
Hedmarksgata 2
0658 Oslo

Ved skriftlig bestilling, husk naln og adresset
Boken er ogsi for salg hos alle bol:lrandlere.

I



Vilerenga - Bydel med Sjel!

TRIKKEN TIL

q rn r,!,. r s( rL! Fni.f4a d

SYNN@VE FINDEN
(-lf, I r: i l. f, \ il rl.lr.K i: !j

VALERENGA

Gode historier, bilder og smi anekdoter i en s\jonn
blanding - akkurat slik Vilerengas sjel kan beskri-
ves!



Kvarner ved Loelven for 1853

Histofielagets kasserer, Bjorn Granlund, er alltid
pA utbikk Etter noe gamtuelt. Og, honrtnner stadig
smA og store skafter- Som da hrrrfdnl ei lita unnse-
lig bokpd en av sine mange runder- Boka ble Wk-
ket i et opplag pd 310 eksemplaret i 1953, og fir
lyk:kelige kasserer Jik* tqk i eksemplar hr. 309!
Boka er meget interessant, og vi vil i "Mer Gam-
tueh ehn Nytt" giehgi flerc av kapitlene- Boka er
slvevet av O. Delphin Amundsen ,tgitt til Ke@ner
Brugs hundreiirs jubileum i 1953.

Middelalder -

Kampen i Ryenbergene og ved Kverner
ir 1200
Kong Sverre satt i Oslo med sine birkebeinere. Da
fikk han bud om at en h€r samlet seg mot han]-
Han hadde palagt bondene leding. Men over denne
var det blitt megen kmfring. Bsndene reiste seg i
flokk, - fta Svinesund, pi hele Romerike og i Vest-
fold. Da ble et voldsomt slag rundt Oslo og en av
de stsrste kigsbegivenheter her. Slag $o pA is€n,
pi Frysja og i Ryenbergene, - de som steilt faller
ned mot Kvamer. FIa Svenes Saga gjengir vi ut-
drag av hva denne sier om tildragelsene her:

'En mann kom farende og sa at en hrer var komrnet
ostfia ov€I Langemosen (vel m$ene ved Lange-
rud), og liem pi Ryenberget. (De har vel passert
Kv€emer pa veien opp). Kong Svene lalte ti1 beren
som da sto pe isen. "Det er mitt dd at vi skal soke
mot den haer som ligger her like innpd oss oppe pi
Ryginaberg, {ar bondemugen kommer over oss fia
alle sider". Kongen bod P6l Belte og hans sveit av
opplendinger i ta sine ski og gd opp i fellet ovenfor
dem og se hvor stor haer de hadde. De gjorde si og
for opp pA berget i 6st, forbi bondene. Det var falt
meget sne, skibret var godt, men sA vondt e ge at
en nesten ble borte om en kom utenfor veien. PeI og
hans menn fiklL tidender A se da de kom opp pi ber-
get. Fra Qeller6sen, nordover lahgs Frysja
[Akerselven] og helt ut til Akershagetr sa det ut som
landet flommet av menn. P6l for tilbake si fort som
rmlig og brakte Kongen disse tidender. Han var da

konmet opp til Martestokker lGalgebqgl og na
sgkle hans merke og spissen av berell opp etter
kjoreveien, men andre klahet opp en bakke som
var sa bratt at man godt kume sta pA kne med deo
ene for, mens lIlan sto rett pA den almel|. Bsndene
ropte h@nop, lop ftem pi berget og bmkte sine
skuddvdpen. Det falt dem lett e blere v6pen pa bfu-
kebeineme, da de sto sa meget hsyere...- Veien
var ikke bredere enn at fire eller fem kunne gi
jewsides, og dertil bratt. Birkebeineme fikk rnan-
ge sdr og noen falt, De greide ikke a konme opp,
de sa at de ikke kunne ste imot, og de flyktet. De
som sto fiernst lrp ned pA dem som sto lenger ne-
de i berget, og de kom ned pA sletten den e e rul-
leode over den annen. Bondene forfulc.le dem ikJ<e 1t
d4 lordi de sa at birkebeinemes hovedslfke ne -

sakte opp mot berget. Pa Ryenberyet falt 18 av
birkebeinerne, alle var hirdmenn, og mange lile s6-
rc t . . . . . . . . "

HEren bb se trukket tilbake igjen til Martestok-
ker, hvor kongssormene Sigurd Lavard og Haakon
ble lagt igjen urrder sitt merke for a passe pa at
bondene i Ryenbergene ikle skulle falle heren i
ryggen. Kamper utra'klet seg se ved Frysja og ute
pi isen, hvor Tunsberg-mennene ble sEtt pA flukt.
Da bondene i Ryenbergene s.a dette, ville de kom-
me td hjelp:

- "De egget da hverandre iffrblrdes og stemet
ned berget. Men Sigurd Lavard dro mot dern Detl
ti da en dalsenlning mellom dem Lvel na\aerende -

Enebakkveil. Der i dalen traf de sammen. Det ble
en haxd kamp. Birkebeineme hadde fue hundre
manq men bondene nesten q/ve hundre. Bondere
ssLle fast ftem se birkebel€me ble ovemwmet
og flyktet ned gjennom byen og videre ut pi iserq
mens bondene gjorde seg til gode i byens vetshu-
s€r, men ble senere totaft sHtt og fordrevet lia Os-
1o. . . . . . "

Se dette er hva sagaen forteller fta Ryginaberg og
Kv@rner i det ar 1200. Det er ikke meget, men lo-
kalbente folk vil lett L:urme folge kampens gang



Kverner ved. .... forts.

v

her i Kvemers n@rmeste nabolag og p6 Kverners
grum- Hvis man gjor jordfum av pilespisser,
spydodder eller s(oldbuler ved gravning i Ryenber-
gene, kan de kanskej skive seg nettopp fta derme
birkebeinemes kanrp her lor 750 Ar siden-

"Volin Mylnu"
Sneen li dJp her d4 og sagaen hadde ikte gunn til
e nelae kvemhuset, selv om det da hadde ligget
her. Men ett hundre ar senere €r vi sikkert vite om
en molle her. Ved sin kroning ga Kong H6kon Mag-
nusson store gaver til sin kapellkirke, Mariakirken i
Oslo, og i hans bekreftelse av disse gaver brev av
22. juni 1300 - heter det bl.a.: ".... far rned hafum
ver gefet leim evenlega myJnu !a med lyckiwmi er
ver hafdum veit hera Amunda logrnanne oc Bimi
si'ni hans medan oss likade, oc lann lutan i siar-
budum er Agmund gryfla atte."
(..... herned hax Vi gitt kannikene ved lr{ariakirken
den mslle ved (Hospitals)lokkene som vi tidligere
badde gitt Amund lo\,rnam og Bjame (Bjsm) ssn-
rren hans....og den delen i sjoboden som Agmund
grrda eide.)

Etter de lokale forhold og tidsforholdene for ovrig
mi vi ha lov a anta at deme mollen rlA ha ligget
ved Loelvei! sannsynligst ved Kv€mer, og at vi her
har det forte spor av molledrilten som vi ni kan
folge giennom 550 Ar her pa stedel, inntil den m6tte
lrke plassen for stzrre industrianlegg.

Underlagt Mariakirken har dennes kanniker sikkert
brukt nollen Mde til kommaling til eget husbehov
og til maling av det kom som i store mengder kom
iDn hvert ar som avgift av deres store jordegods.

Neste gang vi mster mollen her, er i Biskop
Eysteins Jordebog (Den Rode Bog), som er en for-
tegaelse over det geistlige gods i Oslo Bispedsnrne
omhing ar 1396. Her firmer vi fulgende mystisk ut-
seende notis:
"Voline alt gengo af .x m". pe. En nw saam veer pet
siallher. Mylno teighin millium Volini L-uem ok
,Eitiulstada fengom veer j skifteno af qummunene"

Dette noteres under biskopstolensjordgods, og vi-
ser at Voline (Vaalen gard, som ga Vilerengen sitt
navn) og som kannikene ni besiktiget, da var
kornmet fta Mariakirken over til bispestolen, og at
en kvem ved Vaalen bar gitt nalrl til Molleteiger
som shakte seg helt opp til Etterstad. Men deme
teigen \aar brst ved (nake?skifte med (Klostrets)
kommune (munkenes felles bordhold) kommet
over i bispestolens eie.

Allerede i kampberetningen lia 1200 horer vi at
det gikk vei her forbi Klremer opp gjemom Ryen-
bergene, og Enebakkveien var lenge en hornedGrd-
sehAre inn til Oslo. Etter sin beliggenhet hide ved
denne, ner byen og spesielt dettes geistlige sen-
trum, har bispestolen ganske sikkert hatt rnsllen i
drift ogse ut gjemom 1400- og 1500-drene, selv
om det ikke er bevart opplysninger heron-

Flere kapillet folger i neste nr.

OlufAd€lsten Onsum
Crunnlegger av Kverner Brug



Vilerenga Historielags kalender 2003

VIF-Klanen slnger "Aret rundt med Valerenga" -

vil du ogsd vere med fuet rundt? Kjop histodelagets
flotte kalender!

Kalenderen koster l.r 60,- pr. stk (+ evt. porto)

Kalerdercn kan bestilles hos vebrenga Historielag
pd folgende adresser/telelbnnr.

E-post: vaalerenga"histlag@c2i.net
Even ltuugseth, tlf. 22 57 0l 66
Laila N. Christiaasen mob1192 21 61 21

Vilerenga Flistorielag
Hedmarksgata 2
0658 Oslo

Kalenderen kan ogs6 kjoPes Pd:
F)rstikktorvet Bok og Papir
Hos "SApa' K[utsen Frisor pi Galgeberg
Kafe Eno
Interbok Toyer! Tsyensenteret

Kalenderen kan ogsA kjopes med egen logo, kon-
takt Bjsrn Granlund, tm 22 68 34 05

Ved skriftlig bestilling, husk navn og adrcss€!

I,



Medlemsmote 9. september 2002

Historielagets leder Even Haugseth onsket de nunge Aammotte velkomrnet til nok en aktiv periode i his-

todelagets tegi.

Arbeidet med utgivelsen av jubileumsboka gAr for fullt, men pe grunn av forsinkelser "her og der"' mi

den oppdrmelige datoen for pressekonferansen endres Aa oktober til november mAned.

Kalenderen for 2003 er ferdig trykt

Foredragsholder pi medlemsmstet denne kvelden var Svein Aldersen, som fofalte om sin oppvekst
ved Hausmarnsbrua trnder og etter krigen, m€d Ak€fselva som lekeplass og med en rekke originaler fta

ornredet som inspirasjonskilder i hverdagen. Han kunne by p6 mange af,tige historier hvor folk som kan-
skje ikke levde p6 livets solside var aktsrer. For ekseryel om jenia sorn for forste gang skulle handle pi
polet, og ikke helt visste hva hun skulle kjope men kjekt forlangte ei halv flaske pjolter!

. , Best var nok historien om den forsiktige og fotsagte ektemannen Lorang. Han og kona bodde i en leilig-
v het i 3. etasje i en av mwgitdene i ornr6det. Kona Gunvor hadde som hobby 6 ominmede stua med visse

mellomrom, noe som ikke var helt lett da en stor eiketreskommode med svingte beirl ikke lot seg fl)'tte
pd uten hjelp av stor muskelkaft. Det kume ikke Lorang by p6, han var litet, tlrn og svak og mAtte ha
L;"p til flyttiog4 noe han fikk av Hanser'n. Det var ikke lite som skjedde under den flyttinga, stadig til-
gang pd "sq,rkedrdpet'' giorde ikke jobben lettere og til slutt endte det med at stotaa til Lorang nesten
ble knust av korrrcdeb€inet. Historia som utspant seg pa bgevalda gikk over alle grenser, og nptedelta-
keren lo uhemmet da Harser'n og Lorang trodde at en stor hvit tablett som le i et vaskevannsfit var ei
pille mot sinerter og med mye strev ble puttet
i Lorang , men faktisk !€x det et sapestykke
ti1 A sterilisere \askevaonet med. Den stak-
kars Lorang som bodde i lredje med utedo i
bakgdrden og ned en gipset og vond storte,
fikk et aldeles forferdelig magesjau og for-
bannet b.ide kommoden, kona og Hanser'n!

, De godt over 50 motedeltakeme avsluttet en
v meget vellykket kveld med "Vabrengas be-

ste vafler" og kaffe.

Bjsrg Staal
R€f-

Tegning av Thomas SandnEs



Medlemsmste 11. novernber 2002

Tross L:ulde og morke Bydelshuset ble nok en gang me{et for historieinteresserte ner VAbrenga Historielag

i""lt"* tif ap'"* -"dlemsmate. om lag 55 p"i*i"t uar mstt ftam for e hore Cnethe Flood fortelle om

"Sykehusvesenet i Kristiania''.

Det var en meget blid og opplagl foredragsholder' som fra fsrste stund,fanget tilhorgmes oppmerksonhet'

Ved hjelp av overhead ble vi losel gieDJDm belsevesenels brslone t noveost ren'

Imiddelalderenhaddebyenhospitalersomtoksegavgamle,sykeogfattige,menskongenogkftkenhadde

"ia."io"pita 
f., 

"i"" 
egne i eller ved osio- rt 

"i"adtm"pitut ^o* 
plassertltenfor tettb€byggelsen - ikke

iJi"i[."a" a" wt", 
-nren 

hvor de kuone oppbevares uten fare for i smitte don ovrige befolkningen'

I Frunsiskane*losteret under Ekebelgasen var b6<le alter og serrger for ,'syge, saare og futtige'' i saffne

rom et slags "hosPital".

I 1537 ble klosteret sdelagt av brann og ble i 1538 omdannet til stiffelsen Oslo Hospital, byers hovedhospi |.-

tal Grethe Flood kume rir.t"ll" .yst"o?J'ni"toi"t 
"- 

Jvgla*" f.rhold pi de utike lasarettene og syke- v

st teo" i Uv"o. slunt aorr* ble det sagt at romene pasientine E pn bb giort rent en gang i aret' sengetoy-ble

Jari 
"tit"t, 

folt fa i ,itt egne skitne toy Aa de kom til de ble sendt ut igien' om de bte friske? Ja det kan

man bare lure p5.

pi midten av 1700-tallet ble det etablert hospitaler, lasaretter og fattighus-ov-er alt, blant annet i Fjeidingen'

ilil;;il.g Pipervika. Byens Civile 
"ye"n* 

Ul" realisert i 1810' og i 1826 ble svkehuset ovedmtt til

"Rigets hospital", Rikshospitalet.

I et referat som dette kan vi ikke fl med oss alt som ble sagt, men vi kan konstateie at forholdene for de

uformidlede og frttige ikke var de beste.

Behandlingen av de simsyke var forGrdelig, og mye basert p€ gamm€l ov€rtro - som for eksempel at kvin-

ner ble sinnsyke av kj?erlighetssorg! O" t-a oipt""utt i "aat"ti"to- og "dollhus"' og menn og kvinner i

*In-" 
"vdefi.ger "t"" 

agfig tf"y. Una* fmG bb de ofte Pasatt tvangstoyer' for ikke 6 forarsake wo'

I 1 892 ble det nedsatt en byggekomitd for opprettelse av Ullevaal sykehus Meniogen var 6L sanrle all syke- v

husdrift i ett sykehus - og Ullevaal sykehus blo ipnet i 1903'

Etter foredraget ble det odentert om ftamdriften av bok4 og at den nok blir presentert

den 27. noveirber. Da blir medlemmer og $ester inviteft til en festlig sammenkomst'

Fotoutstillingenblir 30.1 1. 01.12. i Konfirnantsalen pe Prestegflrden

Bjorg Staal
Ref.

*
to
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Stlret og arbeidsgrupper
i Vilerenga Historielag

Leder:
Nestleder:
Kasserer
Sekret@r:
St),Yemedlem:
Vanmedlem:
Varamedlem:

Even Haugseth
Bjom Adld Gjerdalen
Bjom Granlund
Bjorg Staal
Laila N. Cbristiansen
Ame Mustad Sffensen
Unni Granlund

Arbeidsgrupper i historiela-
get:

Utgivelse rv bildekaleftler:
Konialrf Ev€n Haugseth tlt22 57 01 66

Fotogruppe fotografering. innsanling os

avfotogr.iering av bilder:
Konrakt Bjsm Gmnlund tlf.22 6A 34 05

ldrctrsg.uppe prosjekt om bydelens idrettsmiljo

Barnlig vinterst€mning Ger4 dattet av Omar og
Siedd Johamessen pe Gladengen ca 1 925.

Mstekalenderen
Pa grurm av tidsFess, har vi ikke fitt satt opp no-
en mstekalender for 1. haker 2003. Men, som
vanlig vd vi sende ut invitasjon til motene en drsy
ule pA forhand.

M.stekalenderen vil selvsagt komme tilbake i neste
m. av "Mer garnmeft erm N;'tt"

Kontatt Bjem Anld Gjerdalen tlf90 91 92 50

lo!ervjugruppe intewjue inrercssanre memesler
Kotake Bj6rg Slaal df 22 61 40 33

Medlcmsavisa vir
Kontakt; l,aila N. Christiansentlf2z 67 46 75

Ydlercnga Historielag pA inkrnett:
epost r'ad€reng1histlag@c2i.rcl
hjdnmesidq http:/Aome.c2i.netivaalhist
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lt-mil: ualerenea.bistlas@c2i.net

.f'4"
* {
t'r1':.*

RENGA'e,1,

{-,1 {ll'
' '  i " "

Boka kan best i  l les her:
E..post: vaal erenga. hi stlag(@c2i.net
Tl f . :  22 57 01 66 Even Haugseth
Tlf.: 22 68 34 05 Bj onl Granlund


