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r- Vilerenga Historielag holder pfl tradisjonen, og presenterer
sin irlige fotoutstilling i Bydelshuset i Hedmarksgata 2

Lordag 9. og Sondag 10. oktober
begge dager fra kl l2:00 til 16:00

Historielaget har et rikholdig utvalg av interior- og eksterior-
bilder fra Vilerenga for og na. Samlingen oker fra Ar til ir, og

det er stadig nye bilder vi kan vise medlemmer og andre
rnteresserte.

I tillegg vil vi ogsA denne gang ha en egen presentasjon av
idretten pi Vilerenga gjennom tidene, men ogsi andre emner

blir gitt spesiell oppmerksomhet.

Medlemmer og andre interesserte inviteres til "fotosafari! i
Bydelshuset, Hedmarksgata 2 - har du bilder vi kan line og

eventuelt kooiere - ta dem med!

Utlodning av innrammet bilde fra Vilerenga

salg av vafler, kaffe og mineralvann
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Leder'n har ordet!

Trayel host i historielaget!
Hosten er her. og historielaget e. godt i gang med akti-
vitetene for dette halveret. FsGte arrangement etter ferien var noe
nytt for oss. Det var et samarbeide med Gamlebyen Historielag
om pilegrimsvandring fra Mariakirkeruinene til Galgeberg. De
fremmBtte fikk en meget interessant og spennende h:r med rcligi-
onshistoriker Eivind Luthen. Vi hiper pi flere samarbeidspro-
sjekter med vire naboe. senerc. og det er ogse sannsynlig at vi far
Lutheo pA besok hos oss neste ar.

En som ikke svikts nar hun blir spurt om e komme, er Torill
Thorstad Hauger. 6- september stilte hun opp hos oss lor tredje
gang. Denne gangen var dot bokpresentasjon av hennes 3 nyeste
bsker som er kommet ut i forbindelse med byjubileet nesb ar.

Neste aktivitet hos oss er Arets stomsnstring, fotoutstillinga 9. og
10. oktober. ller h6per vi pe like bra frammote som i fior. Som
vanlig har vi masse flotte, gamle bilder fra bydelen. Vi spinner vi-
derc pe Et av temaene fra 6rets bydelsvandring, "Trikften pe Vale-
renga". Idretten fir ogse i er sin plass. Vi presenterer i tillegg mer
om "Karoline Kristiansen. Ii'rstikkarbeidenken fra Vilerenga".

Stla€t har i det sistejobbet for a ff ferdig kalenderen for er 2000.
Den kommer rykende felsk til fotoutstillinga, slik at alle kan sikre
seg fioe julehilsener i god tid. En annen ting vi er i gang med, er
fl)'tting til vart nye kontor. Historielaget skal dele kontor i 2. eta-
sje i Hedmarksgata 2 med Vilerenga Vel og Velerenga Bydels-
hus. Vi tar sikte pa A holde vere sryremot€r der. I tillegg vil vi et-
terhved pmve en ny ordning med en fast kontordag i mrineden.
Da blir det mulighet lbr medlemmene e stikke innom for 6 se pd
del vi har i arkiver. Vi kommer l i lbake l i l  derte nir vt er kommer i
orden d€r.

Det siste medlemsmotet i ar blir 15. november. Da ta. vi sikte pe
i ff medlemmene selv til a underholde. Temaet blir'2. verdens-
krig i Oslo". De som har noe a lbrtelle, bes vennligst om e si {ia
til en av oss i stlret pe forhend.

Vi ansker medlemmene og andre interesserte vel mott!

Even Haugseth
leder

Fra Todin til Apaldasin

Ne' vi er ikke i et land i Midt-
asten, fien rett og slett i Oslo
ost - Pd Tsyen og Abildso. He/
ser du hva stedsnewta nndt
oss betyr:

kyen - Betll "mokkaerlga..
Fra norrsnt Todin, opprinnelig
sammensatt av tad (mskk) og
vin (eng).

Kampen - Betyt sannsynligvis
"militerleir". Kommer fia det
ftanske ordet encampemelt,
som etter hvert ble forenkla til
dagens navn. En altemativ teori
er at navnet kommer fta ordet
kamp (bergkoUe)

Gfrrlar?/ - Navnct kommer fra
de grgnne slettene som H langs
utlgpet av Akerselva fsr omra-
det ble bebygd.

Vdlerenga - Betyr stubbmarks-
enga". Gerdsnavnet Velen, som
er forcvunnet, kommer fta vall
(stubbmark) og vin (eng).

Galgeberg - Navnet kommer
fta galgene som sto her pA den
tida dodsstraff ved henging ble
praktisert.

Abiklso - Betyr "epleenga".
Stammer fra ord€t Apaldasin,
som opprinnelig var satt sam-
men av apal (€ple) og vin
(€ngr.

Kilde: Sigurd Senje: Oslo Ost
(Pax, 1993)
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Historielaget ble i rugust
kontaktet av Velerenga Vel
angiende opplysninger om
husene i Vilerenggata 6, 10,
12 oE 14.

Vellet er i viktige sam-
taler med byantikvaren som hat
signalisert at de onsker e beva-
re husene. Dette er kommet
opp pi grunn av b]?lanlegger-
nes byggeplaner pe felt B som
er kvartalet fra Opplandsgata til
E n e b a k k v e i e n ,  m e l  l o m
Strsmsveien og Valerenggata.

Vellet gar inn fbr en
moderat utnyftelse av kvartalet.
Det vil i korthet si at dct meste
av den eksisterende bebyg-

gelsen blir bevart, og at det el-
lers blir mye gront der.

Ilistorielaget stotter tan-
ken om en bevaring av husene
ncvnt ovenfbr. Disse husene er
spesielle fordi de ligger tilbake-
trukket pe tomtene med forha-
ger ut mot gata, og ikke med
hagen eller girdsrommet bak,
slik de aller fleste andre byg-
ninger pi Vilerenga har. Vi
mener det er viktig at Valeren-
ga beholder de li husene vi har
igien av denne tlpen. Da tar vi
vare pe noe av mangfoldet i by-
delens byggestil.

Stlret henvendte seg til Oslo
Bymuseum for a fi tak i gamle

kart av dette omradet. Disse
viste klart at alle husene langs
denne delen av Vilerenggata |i
tilbaketrukket pe tomtene.

Vi fikk ogse fine opplysninger
fra Oslo Byarkiv. Her var det
gamle branntakster for husene
som var spesielt interessante.
Ved hjelp av disse kunne vi
fastslA husenes alder.

Vi hAper opplysningene kom-
mer til nltte, og at byantikva-
ren har noe a sH i bordet med
overfor byplanJeggeme.

Lven tTaugsetn

l/dlercngEotd 6 I0 - Ver& a ta tdre pd! Fob lia ca 1970.
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,lsmund Lie .fbrteller om faren
Thorleil A. Lie som var politi-
konstahel pd Vdle/enga i 20
A/. VAkrcnga politistdsjon ld i
Ydlerenggata 24 B og dekket
Vdlerenga og Kampen ed til
Toyen (Jens Bjelkes gate)

-Far begynte pA Vilerenga po
litistasjon rundt 1920 var der
til 38-39, da han ble overkon-
stabel og forfl)4tet til Hegde-
haugen. Den tida patruljerfe

konstablene ute fire timer to
ganger i dognet. De kjente al-
Ie og snakl<a med folk over
a l t ,  va r  l ommek j  en te .
Jeg husker en gang oppd
Hamremoen, sd traff faren
min en fia Velerenga som
kom og ville snakke med han,
alle kjente far min- Mcn thr
min svaftel
-jeg kjenner bare dem jeg har
arrcstcri, jeg og vert borti pe
dcn maten.
- Ja, du har da arrestert mcg

ogse, svarte den andre. Det
s),ntcs far min var sd moro,
veit du.

Jcg husker en annen episode,
fra jeg var en 5-6 er- Da hadde
vi en lasaron som vi kalte Ves-
lc Per. Han var helt msrk

og med slik glinsende svart
hud ettcr dct svarte skjegget.
Noen ganger var han halvbar-
bert, og jeg syntes han se skik-
kelig skummel ut. Men se var
det en gang. Vi var utafor
Amothjomet. der hvor bydels-
huset er. Jeg slo folge med fa-
ren min nedover gata. Han var
i uniform og skulle ned pa sta'
sjon. Oppe \ed Lynnebygget
stAr han Vesle-Per sammen
mcd en gieng. Sa piler han rett
over gata bort til far min, og
gir han ei krone. Takk for lanet
'a, Lie, sier han. Jeg ble jo helt
forskrekka.
- Denna fele fl,ren, l6ner du
han penger??
- Han Vesle-Per, ja, finnes
ikke vondt i han, svarte far.
Men det var selvsagt ikke alle
han hadde den innstillinga til.

En del av politifolka bodde pi
stasjonen. Forstebetjenten
(sjefen) bodde der bestandig,
og det va. 2-3 andre leiligheter

Bildet : Po litikons tabel Thorleif A.
Lie med hunden Roy. Den blei en

fercmenal brukthund. Bildet er
tdll pd en oppvisning pd politiets
clag, pd Frogner sladion, like etter
Kngen.

I
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der ogsa. I husa bak stasjonen
var det skjul, stall og arest. Jeg
husker ikke at aresten var i
bruk, men den var bruk da far
mio beg)'nte der, fsr Gonland
ovcrtok.

Inne pA shsjonen var det en
sver skinnsalong, en sjeselong.
Splttebakke var det ogse, for
de tygdejo snus og skri pi den
tida.

!\' " Men far min svarte:
. jeg kjenner bare dem
jeg har anestert, jeg og
vert borti p8 den m6-
ten. - Ja, dir har da
arrestert meg ogse!
svarte den andre.i'

Folk flest hadde ikke telefon
gikk ned p6 polir israsjonen for
d ringe. Skulle du til lege elle

J noe s6nr. si m6le du ned pe
politistasjonen.

Faren din hle ogti Lah Bikki -
Lie?
Han var en av de fs$te sonr
hadde politihund. Jeg vil tippe
al han fikk den forste hundex
sin. Srel la. i  rrc-f ire og Iredre.
Det var en god brukshund, og
han lok massevis av premier
med den. Stel la rar rni l l ,  meit
pd kommando kunne hun rarc
skarp som bare del. l{un rea-
gene pe l-yl l .  l .ar min sa al del
var bedrc 6 ha med Srella enr
en mann t i l  pi jobb.

Sa var det en gang han gikk
fta.22 til 02 (piketten). Folk
pleide A samle seg pe hjsmer.
Nar det skulle v@re nattero,
se snakka politiet til dem:
"Ni frir dere gi hjem og legge
dere!"

Si var det en gjeng han hadde
snakka til, de sb pe hjomet
av Totengata og brekte og var
furlaosta, og far min sa at ne
IEr dere gi hjem, folk skal pe
jobb i mona. Da sier en av
dem, en som var full:
- Ja, Lie, jeg skal bare klappe
bikkja di forst.
-Nei, det skal du ikke gjore,
sa far min.
-Jo da, sa han og skulle klap-
pe. Stella beit'n, det var vel i
baken, satte tenna i. Og han
for opp.

God natta. Lie, sa'n og pilte
av sted- Far min hadde moro
av slike episoder.

Det var slik at det var storc,
sterke mannfolk som ble poli-
ti den gangen. Samtidig var
det slik at gArdeiere med litt
stone girder ville gjeme ha
en politimann boende i huset
for i holde ro og orden og for
i hindre gauking. Gauking
foregikk pA den mAten at det
var noen som kjspte billig-
brennevin ("dobbeltrensa') pe
Polet og solgte videre etter at
Polet var stengt. Kunne vel
tjene femti ore pd flaska.

Det ble mye til og husbrak.
Dette gikk utover kvinnfolk
og unger. Kvinnfolka mette ta
med seg ungene og gjemme
seg i kjelleren. Vi hadde ikke
gaukere i girdcn, for det tror

jeg far min forhindra, men jeg
husker det var gauking i gar-
den ved siden av. En gang sd
blei det et veritabelt slagsmal.
Pastanden var at det var blan-
da vann i spriten. Folk var
blitt lurt. Selgeren hadde
droya varen for 6 IE bedre av-
anse.
Velerenga politistasjon ble
nedlagt i 1955. Da skulle po-
litiet sentraliseres. De som
jobba pn lokalstasjonene,
mente at da ville nerkontak-
ten fbrsvinne. Det var nok en
realitet. Senere brukte de biler
nar de patruljerte.

-Hildegun Dybdal



li.i:r,*liJ:r.f l:l !-:r:!'lr-: i l,:ll- l-]ll lii I

Dette er siste del ar Leif
Thihgsruds artikkel om Rosen-
dal.

av LeifThingsrud

Men na tok bygge-aktiviteten
seg opp igjen, og fram til byut-
videlsen ved Arsskiftet 1877/78
ble Totengata utbygd. Denne
"gata" fulgte innkjorselen til
lokkeanlegget, og ble aldri noe
annet enn en smal blindvei.

Man begynte ogsA sA smett I
bygge i Hedmaxksgata, som var
eiendommens grense mot Ost-
erdallskka. Men med innlem-
melse i byen kom murtvangen,
og dermed stoppet all utbyg-

ging opp, helt til langt inn i
vert arhundre. Pe 1g8o-tallet
ble det bygd en del nye blok-
ker, men stort sett kilte disse
seg mellom den gamle bebyg-
gelsen, slik at den med tl unn-
tak ster der som fsr. Mellom
Solsrgata og Totengata og inne
i Totengata er imidlertid det
gamle borte.

Mange av de gamle husene er
pietetsfullt restaurert, og serlig {!
husrekka langs Odalsgata med
utsikt mot Jordal og Kampen
rommer en skikkelig smeby-
idyll.

Blant de restaure.te husene er
ogse vognmann Hansens hus

med adresse Totengata 3. Da
eiercn for noen fe siden gmvde
opp kjelleren stotte han pa
gamle golv og murer, sain-
synligvis fra de bygningene
som sto der i Heiberg og
Heltzens tid.

Denne a ikkelen liqger i sin helhel
pd 1)dr Hjenneside:
http : //hon e. c 2 i. netly aal h ist

Totehgata 3, el gammelt lskkehus foto ca. 1970
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Medlemsmote 6. septembet i Bydelshusel

Pj hg1:* fsrst€ mote i Vilerenga Historielag kurne vi nok en gang snske forfatteren
Torill Thorstad Hauger velkommen.

Hun har i anledning av Oslo bys t00o-ersjubileum urgitt 3 boker basefi pe byens middelal_
derhistorie. Det er <<Mine over Eikaberg>. <<tsama pA Akersborgr> og <Simon og St.Halvard).
Torill Thorstad Hauger har selv vert med pe utgravinger i Gamlebyen, og har god arkeologisk kunn_
skap - og historisk viten om middelaldercns pe*oner og deres levekir. pe medlemsmstet fortalte
bun om bakgrunnen for historiene bgkene er basert pe, men konsentrerte seg mest om den voksne ro-
manen ((Men€ over Eikaberg)).

I denne boka 6r vi hsre om en kvinnelig arkeolog som ved utgavingen av graver i Gamleby_
en kommer over restene av €n kvinne og tre menn. Hun ser for seg livshistorien til disse De$onene
og lever seg inn i deres skjebner. Vi moter den kvinnelige hovedpenonen Sunniva som bam og fal_
ger henne fram til alderdom- De tre mannlige hovedpersonene blir alle knlttet til sunnivas skjebne
pe en eller annen mate. Spennende historie fra en hard og vanskelig tid for mennesker som ikke til,
horte de priviligerte.

Boka <Bama pe Aftersborg) handler som tittelen sier om bama som bodde p6 Akersborg mens
borgen ble bygget. Denne boka kunn€ kjgpes pA medlemsmotet, de andre var det adednils til a be_
sli l le.

Frammotet var noe i underkant av hva vi er blitt <dottskjemten med i det siste, om lag 30 per_
soner - noe som kanskje kan tilskrives det varme og fine veret denne tidlig€ hostkvelden.
Ingets leder Even Haugseth orienterte om hva som har skjedd i historielagets regi i fonte halver, og
fortalte om planene fiamover. Har minnet spesielt om fotoutstillingen 9. 0g 10. oktober.

Pilegrimsled og pilegrimsvandring gjennom Valerenga - €t heller ukjent begep for de fleste av oss.
Men i middelalderen gikk en merket pilegrimsledtil Nidaxos gjennom deler av Vilerenga.

Onsdrg 25. august inviterte Valercnga Historielag i samarbeid med Gamlebyen Historielag til en
vandring langs denne historiske v€ien.

Motestedet var Mariakirkens ruiner pi Sorenga - og om lag 50 intercsserte vax mott fram for A
hore om pilegrimsferder-og veier jnn og ut av middelalderens Oslo. Religionshistoriker og leder av
Pileg msfellesskapet St. Jacob i Norge, Eivind Luthen, fortalte pa en fengende, engasjet og illus_
trerende mete om pilegrimskulturen, vandringene, helgenene og stedene som prcg€t pilegrimstradi-
sjonen i middelalderen. Allerede pe den tiden fantes <pinsn, gjenstander som pilegrimene kjspte pe
de h€lligste stedene og som de bar under vandringene.

I Norge kom pilegrimene fra ulike kanter til Mariakirken bprende pe sin pileg msstav og ve$-
ke. Disse gienstandene ble velsignet av presten pe alteret i kirken for ferden videre. pilegrimene gikt
alltid i flokk, den gang som ne var det ikke trygt og ferdes alene langs ode v€ier.

VAr vandring gikk i Gamlebyen via St. Clemenskirken, nedre del av St_ Halvardsgate til Ruin_
parken og St. Halvardskatedralen. Videre nordover mot Galgeberg, med flere stopp og informasjon.
Her avsluttet vAr tur, mens selve pilegdmsleden fortsetter gjennom Croruddalen og videre mot Ni-
datos.

Som vanlig ble det en trivelig avslutning mcd vafler og kaffe.

Vdlerenga og Gamlebyen Historielag pd pilegrimsvandring.

-Bjsrg Staal
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Kalender

Medlemsmster 2. halvar 1999

Alle moter holdes i Bydelshuset,
Hedmarksgata 2

Fotoutstillingen
9. og 10. oktober 1999, epent
begge dag€r fra 12:00 l6:00.

Medlemsmste
15. november 1999 kl 19:00

Leder: Even Haugseth
Nestleder: Bjorn Arild Gjerdalen
Kassercr: Biom Cranlund
Sekreter: Bj0rg Staal
Styremedl LailaNormann
Vammedl. Ame Mustad Ssrensen
Varamedl.  UnniCmnlund

Utgirelse av bildekalender for 2000 kontakt: Even Haugseth. ttf 22570t66
Fotosr ppe -lotosaferins, inn\anlins os arbbsaferins ar hitdet.
Kontakt Bjom Cranlund df: 22683405
l*e sgruppe prcsjetu on by.lelens idreusnitio.
Kontakt Bjom Arild cjerdalen tlf: 909t9250
tntentugruppe- inteNjue i eressante mennes*.er. Ansv. Bjorg Sraal rlf: 2261403 3
Medlensdvisa vdr, kontaktperson Laila Normann tlf. 22 67 46 75
rdlercnga Historielas pd interueu vaalercng .histlag@c21.nel

htp:/,trome.c2i.ne/vaathist
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Hedna*tgdta 2, fot opptlsingen startet i 1989 Foto: B. Cruntun.t

Vi stotter
hisroriel.rgets
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