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Lordag 7. oktober kl. 1200 - 16.00
Sondag 8. oktober H. 72.OO - 16.0O

Utstiliingen inneholder et stort wtvalg av bTlder fra
Yiierenga for og n6, og uivalget utvides hr for hr.

(Bildene kan bestilles)

Utlodning av innt:ammet bilde fra Y iierenga
Salg av vafler og kaffe.

Har da gamlebilder? Ta dem medl Vi avfotograferer
p6 stedeu

HISTORIELAGET ONSKER VELKOMMENI
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Leder'n har ordet!

V@r stolt av dialekta di, snakk ydlerengelsk!

Vi hadde nettopp et vellykka medlemsmote som samla hele 50 int'resserte-
Derma gangen var'e gledelig nok et a, medlemma som ville underholde
v6rs sjel. Det var'n Lars Olle Engaas som ville la vtrs iE hsre skikkelis
gammaldags viilerengelsk. og essen djalekta oppsto!

Det virka som om de framfrotte storkoste sej, og de' blei for forste gang
pe msta vares allsang. Da vi gikk hjem var,e ikke ei siel som var i tvil om
al vi ma verm slolle a' dialekta v6res. lkle verra fleer..ve over 6 sDakle pa
denna meten !

Sqre' r@iner essa me' at alle medlernma tar me, s€j bra me' folk og stiller
opp pa erets srore begivenhet. [oloutsti l l inga. i Bydelshuse.sjuende og ir_
tende oktober mellom klokka tolv og fire- Hva vi stiller ut i ir, f6r bliin overraskelsel

En annen.overraskelse skal bri den nye kallender'n. Trokker'n har rova at'n skal bli feri til utstillinga. Tame'r6 nok penger sA far'u Kopt sa malge'ru vil.

Vi ses!

Med venrdig hilsen
Even Haugseth
Leder

(Du kan lese mer om dette kdseriet pd side 7, red. qnm.)
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Vi snsker oss fremdeles flere bilderl

Som de fleste vet, samler histo-
rielaget pa bilder fta bydelen.
Bede hus, mennesker, dyr, ga-
ter, tr6r, ja - alt som har med
Velerenga A gjore! Bildene be-
hover ikke vere fra "tidenes
morggn", alle bilder er av intgr-
esse!

Fotosan ingen begfmner a b[
stor og mangfoldig, men vi on-
sker hele tiden nye bilder!

Dersom du har bilder fra Vale-
rcnga, ta de med pi neste med-
lemsrnstel Vi har utstlr tilgien-
gelig slik at vi kan avfotogmfere
dem pa stedet!

Og, har du en historie om bilde-
ne, er dette kjempeflott!
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Min barndoms uforglemmelige sorg!
Jeg ble fodt i 1944 og vol$te opp
pd ek eiendom som pappas slekt
hadde eid i generdsjoner. Hw og
hage ld i St. Halvardsp!. 49, og
merkelig nok hadde murgdrden
rett oret gata en annen gatead-
resse, nemlig khvteigaardtgt.
94. Def bodde blant andre min
.lolste og besle ,renn pd guttesi-
den -Per Age.

Foreldrene hans hadde i Arevis
smket seg bam, se gleden var u-
beskrivelig da Per Age meldte
sin ankomst De fikk kun det ene
bamet.

Selv var jeg nummer to i en bar-
neflok* pA he, og moren min og
Per Ages mor var venninner. Det
vax kun to maneder mellom oss
smattinger, og jeg ble fodalt at
Per Age og jeg satt i lekegrinda
salnmen og ble bestevenner fra vi
var bittesma.

Arene gikk, og Per Age begynte
pi Gamlebyen skole og jeg pi
Vdlerenga. Vi var en gjeng nes-
ten jevngan ebami hjelnmemil-
joet, ogjeg tror vi betydde veldig
mye for hvelandre.

Lekeomddet vart var klart av-
grcnset. For de lokalkjente kan
jegjo beskrive stedet -
Schweigaardsgate krysser St
Halvardsgate ved St. Halvards
bru. pd hoy.re side nar brua er
passerl le noe vi slaltes vax et
kj€mpe areal langs jembanelin-
jen.

Her hadde vi konkurranse med
de i "nybyggene" om a kreere det
storste St. Hansbelet, dit gikk vi
ner vi var selskapssyke fordi det
nesten alltid var andre barn der

og vi frydet oss i lek om vinte-
ren ved a lage den blankeste,
glattesfe sklia i ornredet. Frem-
deles stax det noen store, gamle
tr@r der, og de kunne brukes til
sa margt. Tarzan var veldig po-
puller som gutte-forbilde den
gangen, og vi vax stadig pa Jar-
len ki[o.

Guttene i vAr kameratflokk
klarte e feste et tau pA en av de
kraftige grenene pA det n@rmes-
te treet. De la en lokke rundt ar-
mefl mens de klatret opp i treet.
Vel oppe stakk de foten i lok-
ken og svingte seg ut mens de
brolte Tarzan brolet.

En sondag da Per Age og jeg
var l0 ar gamle var hele gjen-
gen opptaft med sitt. Selv var
Jeg pa Toyen hos tante og on-
kel. Dajeg kom hjern, registrer-
tejeg at noe var galt. Den enes-
te som orket a svare meg, var
lillebror Frank, 4 ar ganmel
"Per Age klaha i treet og nA er
han dau ", sa han. Jeg [ektet
selvfolgelig A forholde meg til

en fa[tasifull liten gutt, men
dessvene var det sant.

Etter hvert fikkjeg vite mer. Per
Age hadde visstnok kjedet seg
alene etter e ha lett etter oss
andre. Han gikk ned til leke-
omddet vafi. Av en eller annen
grtmn som vi aldri fikk svar pri,
tok han lskka rutldt halsen i ste-
det fbr armen da han klatret opp
i treet. Han skled antageligvis
underveis opp, og brakk nakken
da han falt mot bakken med lsk-
ken rundt halsen. Et par som
gikk tur forbi slntcs gutten hang
i en rar vinkel, men trodde han
lekte. Da d€ pd tilbakeveien si
han fremdeles hang der, ble sy-
kebil og politi varslet Det var
dessverre for sent.

Dette er 46 ir siden, men ftem-
deles husker jeg. min vold-
somme sorg - Per Ages mainma
var for gan'unel tii a fe fl ere
bam og hans pappa ble hvit i he-
rct pe
kort tid.
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Overrettssakforer Salomonsen og hans omgangskrets. ...

Carl Christian Salomonsen og
hans kone Ingeborg hadde fle-
re "kjente" omgangsvenner. En
av disse var Bjornstjerne
Bjornson!

I hindsskriftsamlingene pa Uri-
versitetsbiblioteket fant vi noen
gamle brev, skevet av Bjsm-
stjerne Bjomson t bede Carl
Christian og Ingeborg. Vi har
provd i "tyde" disse brevene, han
var ikke lett e lese, den godeste
Bjomsonl

Nedenfor ser du et "gieldsbrev"
skrevet av Bjomstjeme, nar haD
lente penger av Carl Christian
Salomonsen

"Af Ove etssaglforer Salomon-
sen har jeg Dags Dato pad to
maaneder laant 100 - hrlnd-
rcd - Spd.

Den ste Jsnuar 1866
Bjorns tj ern e Bjornson. "

Salomonse[ bodde p{ Velerenga
nar dette leret ble girt ril Bjom-
son. I folketellingen for Oste
Aker i 1865 var Salomonsen eier
av Velerenga. Vi har ogse ett
brev skrcvet av Bjomstjeme
Bjsrnson til fru Ingeborg i 1869.
Defte brevet antyder at Bjomson
var pa vei til Hamar for A holde
foredrag- Her oNket han i invi-
tere med Salomonsen og frue. Se
brevet pa neste side.

r,i777/*"-"'Fi':n
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Brevet fra Bjomstjerne Bjornson ti1 fru Salomonsen

BrerelJia Bjomson til fru Salomonsen lyder omtrent somfo]get:

4. November 1869
(ere Fru Salomonsen!
Da Deres vidtferdende Mand meske ikke er hjemme, og da De maske er mer oplagt til at lyde min rokken
paa denne Hedmarkiske Tone, fortellerjeg Dem at Jonas Lie og jeg, hver med Huitru, Lordag tager toget
op til Hamar, hvorjeg holder Foredrag paa Sagatun Sondag og Mandag., og vendef hjem firsiai

Jeg lover Dem to falltiraelig€ (!?) Foredrag og gruelig megen dans!
Ja, kom med, (og tag Salomonsen med), kom faa en Folkehsjskoledans, det har vi Alle godt al faa Hjer_
tevarmen mellem 70 unge mennesker og dercs begavede LErere, faa Sang og Taler og Bigejstring, dct trar
vi godt afl Og saa Tuen, naar vi er sanlnen. og vil more osl

Dercs Bjomstjeme.

Husk at dette brevet el skrewt ar Bjomsljerne Bjornson, med sine dikteriske ordvendinger. Brerel er
"direkte ' orerEqt, men det kqn vcere at vi har tolket hans vanskelige hdhdskri/t.leit. Miningen har i alle

fall kommetfrem. Red. anm.
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. . ..uforglemrnelige
sorg . . ..{brts. fla side 3
Ieg husker hvor bitterjeg var pi
mamma da hun bestemte at jeg
ikke hadde godt av d delta i Per
Ages begTatelse. Alle Hasseka-
heratene ha^, var til stede og
han varjo min beste venn.

Nit bor .ieg igien i omrddet, og
hvel gang jeg passeret den ned-
pfodde sletta der kameroten
min dode, lenker jeg pd hdm og
pd alt han betydde for en liten
.ientes bamdom. Hans foreklre
er tel dode slik mine er, men jeg
vil aldri glemme Per Age.

Medvennlig hilsen Astrid Tolg

Det forste mstet i "slektsforskergruppa"

Det fsrste motet i slektsforsker-
gruppa ble avholdt 18. Septem-
ber. Gledelig var det at hele l0
av 12 pemeldte hadde tid til A
komme, i tillegg til at det kom
en som ikke hadde meldt seg
pa! Han er selvsagt hjertelig vel-
kommen!

Selv om "mstelederen" (uflder -
tegnede) hadde en noe redusert
stemme, fikk vi klarlagt litt hva
vi snsker A giore.

Da gruppa ligger pA forskjellig
niva nir det gjelder erfaringer
med slektsforskning, blir det
vanskelig A lage en "enhetlig"
plan.

Neste mote vil noen av gnrppa
ta med datamaskiner med
slekts-forsknings-prograrnmer

pe, slik at de som e|ne ikke har
kornmet i garrg med dette, har
mulighet til 6 se fors(ellige
programmer i bruk. Vi vil ogsi
ta for oss enkelte kildet da noen
var interessert i e se pa dette i
stedet lor dataprogrammer. Mi
crofische-lesere vil bli satt opp,
og en del kilder vil vere tilgjen-
gelig. Ogse kirkeboker fra Vele-
renga fta 1899 og noen Ar ftem-
over.

Historielaget har tilgang til In-
temett pA eget kontor, vil ogse
dette v@re et tema pe et senere
rnote. Her blir stadig mer kilde-
matedale tilgiengelig, noe som
gior slektsforskning hjemnefta
enklere, meo ogsi "farligere"
ner det gielder kvalitetskontroll.

Vi vil ogsa etter hvel1 starte data

registrering av kirkebokene fra
Valerenga, samt en del av folke-
tellingsmaterialet. Dette er en
stor jobb, og vi mA ha flere som
kan vere med pa dette.

Vi vil ogsi ha et epent med-
lemsmote med foredrag om
slektsforskning for jul, dersom
vi fir tak i egnet foredrugshol-
der.

Ansker du i vere med i grup-
pa? Kontakt undertegnede pd
teleJbn 22674675, eller sencl oss
en e-posI:
vaal erenEa. his t I ag@c 2 i. n e t

Du vil da bli kontaktet fsr
nesre lllgte.
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Medlernsmste 11. Seotember 2000

Hostens foNte medlemsmote var viet emnet Oslo-spriket, som omfatter ostkantspreket og i hoyeste grad-
det vi popul@rt kaller <Valer-engelsk>.

Lars Olle Engaas, medlem i V4lerenga Historielag hax itrteresset seg spesislt fo. byens sstkant-
dialelcer, og var villig til A del€ sin viten med oss.
Han hadde fra fsrste oyeblikk d€n store forcamlingens oppmerksomhet - ikte minst da han staitet det hele
med sangen - <Salig, salig er hver Vi'1enggutt...>, da var kontakten der!
Vi fikk en msk orientering om sprakets historie gjennom tidene, bade pA intemasjonalt, nordisk og lokalt
plan.
Ner det gielder Oslo-spdket har det alltid v@rt en todeling - ostkantspdk og vestkantsprak. Ostkantspra-
kets s@regenheter med a-endelser, tjukke l-er og bred uttale - er alltid blitt sett ned p6 fra vestkantens side.
Slik er det ogsi i dag. Ostkantspreket er ikke akseptert som dialekt og snak:kes f.eks. ikte i mdio. Denne
dialekten blir mest brukt i revyer, sarlig ved karikering av fulle folk. Valerengaspn4k€t er spesielt for by-
delen pe sanrne mAte som Sagene, Torshov og Griinerlskka har sine variasjoner. Innfll,ttingen til VAle-
renga" samt Kampen og Toyen kom stort sett fra Enebakk og Romerike, mens andre ostkaatbydeler ble
bafolket med folk fra Oppland og Hedmark.
Skiffspraket har ogsi endret seg i 6ras lop. Det er nA ganske <dovlig> 6 bruke en radikal skriftform selv
om man ikke skiver helt sorn man snakker - ihvertfall ikte pA <<Viler-engelsb). I 1917 gikk man over til 6
bruke 4 i stedgt for to a-er.
I 1938 ble det gieonomfort en ny rcttskrivning som sikkert mange av historielagets medlemrner husker.
Da var det slutt pe A skrive skulde og vilde, ne ble det skull€ og ville + en del andrc endringer.
Inrs Olle Engaas har gdtt 7 6r pA Vilerenga skole og hadde flere artige histoder e fortelle fra den tida. Det
ble en munter os lererik time.

Even Haugs€th orientert om historielagets arbeid og planer fiam-

Vi sokte i {or Oslo Byes Vel om e fA sette opp <(bH skilb pa en
del historiske steder pd Vilerenga. Nd har vi fett et positivt svar
og kan fe merke Galgeberg og Vilerengen Hovedg6rd
(PrestegArden) med historiske bla skilt. Det blir de fsrste skiltene
pd Vilerenga og vi er stolte over A ha fitt til dette.
Slektforskningsgmppa har sitt forcte mote 18-09, den tradisjonelle
fotoutslillingen blir helgen 7.-8.oktober.

Over 50 deltok pA medlemsmstet, som ble avsluttet med en hyg-
gelig prat og VAlerengas beste vafler m/kaffe.

Bjffg Staal
ref.

Salis, salig er hwr YAI'engagutt!
Larso eE stu', beuens kusor.
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E nail: wleEnga.nisllag@c2i.n€t

Mste kalender

Medlemsmster l. halvar 2000

Fotoutstillingen:
7. og 8. oktober
kl. 1200- 1600 begge dager

Apent medlemsmote
20. November kl 1900

(tema annonsercs senere)

Alle mster holdes i Bydelshuset,

3 {fu*,** ".1,*,it*

Sryret og arbeidsgrupper
i Vilerenga Historielag

Leder:
Nestleder:
KassercI:
Sekrel@r:
Styremedlem:
Varamedlem:
Vammedlem:

Ever Haugseth
Bjom Arild Gjerdalen
Bjom Graolund
Bjsrg Staal
Laila NormaDn
Ame Mustad SffeNen
Urni Granlund

Arbeidsgrupper i historielaget:
Urgivelse av bildekalender
Kontakt Evcn tlaugseth tlf. 22 57 0l 66

Fotogruppe fotosEfsirs, innsanling og
avfotografering av bildei
Kontakt Bjom Cmnlunddt 22 68 34 05

Id.ettssruppe prosjektoinbydelens idrettsmiljs
Kontakr Bjom Arild Gjerdalen rlf90 9l 92 50

Irte jugruppe int€rvjue interessante menn€sk€r
Kontakr Bjsrg Staal tlf. 22 6 I 40 33

Kontakr Laila Nomann dt 22 67 46 75

V er€nga Historielag pa intemeE:
vaalercnga.histlag@c2i.net
http:/,,home.c2i.nevvaalhist^ri,!W dw


