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Nytter det 6 bry seg?
,!11) EvenHauwth
For jul i lor presenterGvi OBOS'
planer dred omredetoYenfor Sotahjomet. Disse gild( i korthet ut pa
at kiosken samt EtGNtadgata2 og
4 skal rives. Et enorml modeme
nybygg pe 2 til 7 etasjerskal &lle
hele omddet fra Stromsveientil
EtteNtadgeta6, og Cjovikbadenlike bak blir overbygget.
OBOS serdte brst inn tivessknad
for Etterstadgata2 til Plan- og bygdgsetaten (PBE). Historielaget
sendteinn opplysningerom hus€t
ril Byantikvarensomigjen gik* inn
for bevaring.Vi uttalt€ oss ogsedl
PBE om at vi mener at omredet

Godjut!
oevnt oveniff burdevsereen natrulig del av bevaringson0ridetpAValerenga.Dessutenat OBOS'byggeforslag vil vere odeleggendefor
bedeomridet og bydelen.

viderevil skjei saken.Hvavil skje
hvis Fylkesmarmen
avslfuriv€ssknaden?Vil OBOSsendeinn sitt
sykebyggeforslag
og pMve igien?
Hvor verdifullt er da Byatrtikva?
rensbevaringsforslag

I novemberi ir fikk vi bes{ed fta
PBE at de haddeavslitt rivesoktaden av to grutrner, Byantikvarens
bevaringsonskeog maaglendetegnhger av nybyggetfia OBOS.Rett
etter kom det brev til oss fia Fylkesmarmenom at klage fra OBOS
over PBE'S avslag var dottatt og
at de{ vil bli behandleti ldp€t av
2 - 3 maneder.

Fo. sikkerhets
skyldsendervi noen
tilleggsoppb,sdnger
om husetsalder til Fylkesdannen.
Vi har aemlig firmet en bmnntakstfor dette
husetfra 1858hos Oslo Byarkiv.
Der fant vi ogsi en b€nntakstfor
nabohuset
nr.4, fia 1863.Husene
er derforeldreennvi tidligerehar
antatt.

avVi er spertepl Fylkesmanneos
pi
gisrelse, og er usike
hva som

SdfAr ri hApeat det nytter d bry
seg!

Ledcr'n har ordet!
HISTOzuE
ERIKKX GAMMELDAGS
I
La osstenke oss hNordafi tar det pd yAkrenga wd forrige hundreAfiskiJie.

En ganskeung og forholdsvistett belolket arbeiderbydel.BeboernehaddenettoppJettsin egen
skolesomfaktiskvar en av byensstorste.Herva. egenmenighet,
og kirke skulledetsnartbli. Hov;dgerdensgmnn for det mestebebyggel,men tunetog hagenvar igjen. Hva var da met natwlig enna sette
opp nyb,vggetder. stromsveienvar en fredelig, smalveg sombondenefra landetbruktener de sL-ulletil
byen medvarer og dyr. Sotakafeenvar et natullig stoppestedlangsdennevegen.Mangei bydelenhadde
sitt arbeidpd KvaemerBrug, Fyrstikklabrikkenpi Gronvoldeller pa de malge teglverkenesom la pe
Jordal,Ensjo. Svendengaeller Nyg6rd.Ime i mangeav bakgirdenehaddesmedenesmier,og der var
stallerfor vognmennenes
hester.Butikker fantespAhvefi et hjsme. Sportil de nye,elekt.iski sporvogne_
ne holdt manpa e leggeforbi den lille brannslasjonen
ved Galgeberg,og videre oppoverVelerenggata.
Pi hjomet ved Ingeborgsgateholdt politikonstablenetil. De matteordneopp pa fredagskveldene
etrerat
arbeiderahaddefett lgnning.De haddenok mangespasertuerbortoverde mestberykledegatene,Toten-\-/
galaog Smilensgata.
Fotball haddeman klapt nok hol1 om. Det var imidlertid en pe6on somgiemeville vise at han
onsketi fi i gangaktiviteterfor de mangefattige bamai bydelen.Han het HansMoller Gasmann,og
startetfo$t ynglingefo.eningen.Det var visstnokogsahan sominhodusertefotballenher, og i 1906ble
denforstefotballkampenspilt mellom smaguttenepa Lilie Etterstad.Dette var det lille omredetav Etterstadsomble liggendeigjennedenfordennybygdeGjovikbanen.
Noensuksess
var dennekampenikke.
lbr spillereog ledereble steinetav banen.En skulieik:keha dennenrnotensidrette[ nei] va; detkantje
fordi man ikke ville vite noe av fotball at detteomradetble lagt ut til kolonihage2 a, etter?
Etterhvertsombydelenblemer voksen,medegenskoleog kirke,bletilknpringentil bydelen
endasterkerefor de som boddeher. I&etten, og kanskjealler mestfotballen var ''ok noe av gru rentil
at patriotismen
i bydelenble ganskebetydelig.
Pi gnuu ag av detfolk har fodalt oss,litteraturog bildersomvi har samlet,gardetana forestille
seghvordandetvar heriJr 100ar sida.Det er nettoppdettehistorielagetjobber
for i ta varepd og formidle videretil dagensbeboerepAValerenga.Det glederossi styretat sAmangestiller opp pa ur.-g"mentenevare,og vi s]'nesdeter flott ner medlemmene
vil bidramednoe.Vi ville ogs6setteprispA
om
-hvis
flereav medlemmene
kunnevere medog hjelpestyretmedforskjelligeting, si baresi 1iatil-oss
du1rr
kan teDkedeg det.
Styreter gladefor at medlernmeneer opptattav bydelensin, av sinerotter og sin bakgrunn.Der1brkan vi ved overgangentil et nl'tt millenium sla fast at historieikke er garnmeldags.Med lyseutsiLter,
vil vi snskealle medlenmeneet godtnlt Artusen!
EvenHaueseth
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Krigenmot Onsumpi V6lerenga1878
-Ar Sigurd Heiestad

pAMurkeenga.To kvelderpe rad
Dd bar alltid v@rt sterk demonstrertede, tredje kvelden
bydelspatriotismepe Velerenga" kom det til hrmulter. Da hadde
Det fikk vi jo et siste bevis pe i det saElet seg5-6000mermesker
forbindelsemed hsstenscupfina- oml(ring St. Hallvards gate og
le i fotball (1997 red. anm.) Ro- MunkeeDgen.Det ble huiet og
pet 'Tleia Valerenga'' kan bgres ropt, men en stor politistyrke vat
midt i all annenjubel pA en hvil- nA samletog drw mengdenbort
ken som helst fotballarera over fta Olsums hus og hage,og opp
hele verden.siesdet - forutsattat p6 Galgeberg.
det gI eo Velerengguft tilstede,
Herfra gikk rnengdentil
Og det er dat gi€me! Jeg husker angrep,bev€lnet med pukkstein
godt da lxonprinsparet Olev og fra det lager som komnunen her
Martha vendtehjem etter sitt be- haddetil sine gatearbeider.Kvinssk i USA fsr krigen os - over ner og baxnbar pul*slein i s€kYudio"n - medbrale dspesiell
ker og forkler til memene tamhilsen til alle jenter og gutter pe me i ilclli{en Flere politifolk ble
Valerengen!
skadet i steifiegnet, og gamisoMen som vi ticlligere har nens eskadrcn,under kommando
fortalt sd har ikke VAlerengaall- av ritlnester qsrsta4 ble t'rlkalt.
tid ved et sted for fted og idyll, Ved 1l-tiden om kvelden var det
mangestoreslag sto der omkring ro i onnidet rnen det var en
i de riktig gamledager,nen man mengde s6redepi begge sider,
behsver ikke gi tilbake til kong blant demrittmesterenselv. Oes6
Sveres tid for e fitrne kampfirmmel

mangeav hestenevar skadet.
Dagen etisr var eskadronen pi plassalleredekl. 5, senere
rykket ardlleriet ut, og jegerkorpset og depotmannskapble holdt
klar. Fotfolket haddelett udevert
10 skarle skudd hver, se det var
tydelig at myndighetenese meget
alvorlig pA opgorct. Dennekvelden og de pifolgende kvelder
flyttct yalplassetrtil Kampen, og
det utviklet segtil formelig slag.
Mengden saII et seg oppe pB
haugetrsom oA er park, ellet de
bombardertepolitiet og iDfanteriet med stein fta vinduene i sine
hus.Infantetiettretgte etter hvelt
iln i husenenog ryddet dem.Enkelte "opprorere" ble drevet lm
mot byetr.De samletsegpA Vatgrlandsbru hvor de slo inn vinduenehoskj€rpmennene.
Artikkelenfortsettet pA side 5

Onsum-slagetble de kalt
de opptgyenesom oppstoi 1878,
og som var rettet mot bnrkseier
Onsum pA Kverner Brug. I sin
karakteriserer
\-ihdstianiabok
Henry Rssoch det som bydelens
mest dramatiskeimsats i byens
historie. Opptaryercfikk et bdde
<lraautiskog blodig forlop. Bakgrunnenvar de dadige tider, nedslag av arbeidslonninger,
oppsigelser og imslae*ninger,
Onsumhaddebl.a" Sl6u daglonna
ved Kvemer og Svendsenganed
med l0%.
Dett€ var for fagforeningenstid, men etr del av arbeid€rne sanlet set til demonshasjotr
utenfor Onsumsfile herskaoshus
Aryang 2, l{umm6r4
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Da tyskernehuserlepAVilerengaskole
Oyerlerer Holmboe og vaktmes- over i overliererboligen.Forst 30.
ter Berg fofieller (fta boken "I April rykket Wehrrnachtinn med
hjertetcwfAkrenga"
bortimot1000mannog 500hesla pe halmsomvar
ter. Soldatene
INVASJON!
stsdd utover golvene. Hestene
Skolen fikk foling med
stod i skolegardenog i parken.
kigen alt i 1939,idet denforste
Feltkjokkenerog alskensrot stod
rasjonering foregikk fra skolen.
utover alle vegne.Mangeav hesVidere ble evakueringsutstyr
var "krybbebitere" og gnog
tene
syddopp av klassene,- bam og
bark av tleme. Overl€ereren
bad
lererinner sydde om kapp. Da
om at tFernematteskines. "Ach,
flyalarmengikk 9. April 1942,
Baumg- !" var svarct- med en
soLle mange menneskertilflukt
skuldefirekning.
pi skolen. Det ble snafl fullt i
Undervisningen kom i
kjelleren og i korridoren i 1. Etagang
igien
et par dager etterpe
sJe.
med grupperrundt om i hjemmeSkolen hadde enni ikke
ne. Etter tur rnotte lereme opp
fett tilfluktsrom, men folk folte
om kveldenefor 6 hjelpe til med
seg tross alt tryggerei den store A fl bamatil i gi hjem i rimelig
bygningenen i de sma tuehusene
tid. Oldren lod pi at skolebarn
utenkjeller.Hellerikke i nabola- skullevere innekl 7.30.
get var det offendige tilflul'rsrom. I de fonte uker, helt til sko- I begrnnelsenav ferien ble det
len ble rekvirert, hadde vi fullt arangert tuler for bam som ikke
hus om natten. Her kom sme ellerskom pi landet.Dissedaglibam, barselkvinner,gamleog un- ge tuene ble foretatti 14 dager,
ge."Jegkan ikke neke for atjeg og mange bam var iwige til d
med belgmring tenkte pe hva v&te med,
som kunne skje her dersom det
En dag lereryersonalet
verstehendte"sier overlEreren.
som vanlig var samlet i ovedaeog noen
Laererpercodalet
fa barn Ingtte om morgenenden
9. april. Evakueringsutsq'retble
gjot ferdig til utlevering.Men sa
kom radiomeldingom at evakuering itJre skulle finne sted.Byen
var overgitt.
15. apdl kom undeNisningen i gang igjen. men mange
bam og noen av l@rerpersonal€t
var reist fra byen.
28. april fikk vi ordre om
i romme skglen med 2 timers
varsel. El del undervisningsmateriell og konlonaker ble brakt
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rerboligentil det dagligeskolerad, hortes et veldig brak, og
vaklmester Wenseth kom rystet
im og meldle at "ne \iorer dem
inn gjennom kjakkendora!". Det
var en lo),tnantsom formodentlig
sk-ulledemonstretesin dyktighet
i flotte svinger, og som se kjo.te
tvers germom doren si glassog
tesplinter f6r om ham. "Wir
bezahlen"sa han og sAtemmelig
uanfektetut.
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Ubudnegjesterpi loftet hosoverlrereren.
"I januar 1943fikk vi en
dag besokav en tysk underoffiser
som forlangtea 1abesehele gArden hvor overlereren og vaktmesteren bor," forteller hen
Berg. "Se vel leilighetenesom
loft og kjeller ble underssll. Han
sa at han hadde fitt oppdrag i
skaffe husromtil to kvinner som
arbeiddefor tyskemepi skolen.
Det ble satt hardt mot
hardt for a stppe a fe de kvinnene inn i noen av leilighetene,og
til slutt bestemtehan seg for A
innredeet verelse pAloftet for se
kvinner.
Russiskefangerog norske srekkere gikk sA i gang med
ittnredningsarbeidet,og dermed
forsvant husfieden i bygningen
for resten av kigstiden. Alt fra
litste stund kvimene boddeder,
beglmte tyske soldater a vanke
der oppe. Det ene kalas avlsste
det ard.e med fyll og dansog radio-gramnofonmusikt til langt
pa natt.

Verst spetakkel var det
torrestenen gangkvinnenehadde
gAtt ut om ettermiddagen og
glemt a blende.Ettersommorket
falt pa ble tyskeme oppmerksom
pi lysflommenfra vinduet, og da
var det temmelig "menelyst" en
lang stund: Skdl og bmk trapper
opp og trapper ned! Alle de nskler de kom over, ble provd, men
inn kom de ikle. Til slfit mate
de gi opp hele greia. Men det
gikk voldsomt utover kviturene
dageo etter. At hele problemet
kunne ha vert lsst ved at en tok
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RorDmetskiftet leieboere
flere ganger, men det ble ikke
bedre for det, heller velre. Etter
kapitulasjonenfl)'ttet de over pa
skolen til q/skeme,og vi kunne
atter fole oss som ftie memesker
i egethus,"sierhen Berg.

Krigen mot Onsumforts.fra side2

Oppep6 hoydenved den
niverende Brinkens gate pe
Kampen hadde store mengder
samletseg oppe pe de stupbratte
bergskrenteneog her hadde de
barrikadert seg. Beliggenheten
giorde at kavaleriet ikke kunne
kommetil her,jegerneble overVi kom stadig i konflikt dengt med sten og mafte gi seg.
med disseleieboemeom renslig- Ved lo-tidenom kvelderfikk de
heten.Helt fra fs$te dag tok de hjelp av beggedepotkompaniene
dl a lagre soppel og avfall uten- som stormet ba-kkenmed bajofor doren sin. Litt etter hvert ble netter som blinket uhyggelig i
og da forsvantmotdet en slik stanl at det var nesten m6.neskinnet,
standeme
i
Kampens
smug og
ikke til e holde ut. Vi klagdetil
tange gater,
sjefen pA skolen, og sd ble det
Flere av urostifterne ble
sbr ste-heimed skrik og sk61 og
axlestert og det ble politi- og
opprydding.
reftsoppglff etter opptoyene.De
En dag eller to etter tok fleste slapp med boter, og etter
soppelhaugerpe loftet til a vokse de lange og vidloftige forhorene
var det til slutt bare noen fA som
igjen, og denvoksteog vokste
sattundertiltale.
til nesteklageforeH!
Argang 2,

ut sikingen for loftslyset,var det
ingen som gav dem opplysninger
oml

Rosochmenerat det var
en tilfeldighet som utlssteraseri
et mot Onsum,som ellersble ansett av sinefolk som etl meget
god arbeidsherre.Rosochforteller ogs6at gamleValerengafolk,
somhaddeopplevdslaget,alltid
haddedet tavelt meda undershekeat det forst og fremstvar
Kampenfolk som sto bak k gen
pi Vilerengai 1878.
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Mat og annetfra Krigstida
Potetfromasj
Kok % kg. poteterog mos dem i
et kokekarmensde er varme.
Ror im 4 dl. kokendesaft og
smaktil medsukker. Ror ut I ss
potetnel i vann - ror jevningen
ned i mosenog gi det hele et
oppkok. Ta $oten av vannen og
visp kaftig til dener lunken.Ha
i 3 - 4 mandeldrriperog seruer
denmedmelk.
I mangeoppskifterble det brul(
hskemelblant anneitil klumkaker. Til valler kunnemanbruke
renset sildemelkeblandet med
litt brodmelog melk. Vaffeljer,
ne1ble smwt med tlan e11er
fleskesvorthvismanhaddedet).
Tranble ogsdbenyttettil steking.
Det luktet foelt.serlig hvis tranen
var blitt harsk.

Kaffe og Te
Ekte kaffe ble der foft sluft pe etter krigsutbruddel.
Kaffesurrogat
ble losningen.og det fantesen
rekkeforskjelligemerkera velge
i; Trio. Mokkamalt-Karoma,m.
fl. Erter kume man f.eks. brenne
selvi stekeolnog malepi kvem.
Te ble lagdar tsrkedebladerav
f.eks.bringeber.solber,
gxlrotgress
bjerkeblad.
o.l.
-Bjorg Staal

Das slet!,:h in den Sag€l
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Sensurog inndragelse
av radioer

Tlskeme innforte streng
sensuri Norge, de konhollefte
innholdeti alleaviserog de overKrisekrem
var utroligpopuilerunderkrigen. tok kingkastingen.
I 1941ble det bestemtat
Del var god, lile fet - men forsvantganskeforl om den ikke ble ba.renazisterkunneha radio. Alle
spistmed en gang. Den ble brult andremattelevereilln sine.
Det var lungt i mAtte gi
pa kaker og til dessefi.gjeme
fia
seg
radioen,
fordi dettevar en
blandetmed syltetsy.
sistemulighettil i horefra om2 liter ((blamelk) (tynnere enn verdeneD.
skummet)
I alt ble det levertinn 538
2 ss.hvetenel.
000
radioer.
Nazisteneog tysker1 ts. vaniljesukker
Lag jevning av litt melk og mel ne tok 400000av disse.
Da krigen var over var det
og kok opp underomtoring.
bareil() 000 som fikk igjenrasine.
Avkjol 191LHa i vaniljesukker dioappaJatene
-Bjorg Staal
og pisk med hjulvispti1 kremen
bli. tykk og lett.
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Medlemsmotet15.November1999i Bydelshuset
Pa dettemoteskullevi snakkeom krigsarene1940-45i oslo og da spesieltpa valerenga.Medlemmene
ble invitertfil e fortellelitt om hvordardeopplevdekrigstida.
I forbindelsemed kigsutbruddet og okkupasjonenav Norge tok dagliglivet og t verersenfor ovrig en ny
vending.Responsenfra medlemmenevar stor, og det var mangesom gierneville foftelle noe om hi,ordan
de haddeopplevdbide 9. april, panikkdagenog tida utover pa 40-ta1let.I de forste dageneog ukere etter
invasjonen
var detvanskelig6 forholdesegtil det somskjedderundten.Folk var forvinet oiredde og da
det oppstopanikk den 10.apdl, vaxkaosettotalt. Byen skulreronrmes,ryktenegikk om bo-6irrg u.,,o"rlo.
og folk ble tvrmgettil e flykte. Enl<elteble ne.'est d]'ttet ombordi lastebilerog kjort ut av osl;. Heldig_
vis ble det ingen bombingav byen,rnen en gmnn mitte jo ligge underfor ryktene.
Tyskemetok segfort til rette, og okkupefteblant annetskolenei byen.Vilerenga skoleble besatti slutten
av april, og eleveneble plassefiruldt om der manfant egnedelokaler.
Etterhvet ble det mer og mer tydelig at folk matteinnstille segpi i leve med b6dene*€ret av okkupan_
\- tene,tlyanglep,rasjoneringog matmangel.valerengasbeboere- i likhet med folk ardre stederfant.ma_
ter a hkle krigensmangeuforutsettehendelserpa. Motstandenmot tj,skerneokte og bedrifter som pi en
eller armenmatearbeidetfor ryskeme,ble utsatt lor sabotasje.ogs6 p6 V6lerengaopplevdeman fleie sa_
botasjehandlinger.
Maogeav de ftammottehaddemye i fortelle om sine opplevelserunderkrigen.
En mer spesiellbistorie fra kigens virkelighet fikl< vi da et av historielagetsmedlemmersom kommer fra
Varangeri Finrrmark,fortalte om tyskernesevakueringav landsdelenog de lidelser dettemedfortefor befolkningen der.
Vi skal etter bestee\41eprove 6 fi skrevetned og presentef i medlemsavisen
vir, en del av det somble fortalt pAmedlemsmotet.Vel 40 medlentmerog interesserte val mott fram, og selv om det ble bade fullt og litt
vamt var stemningen
god.
Tdkkfot ftammstet i 1999og velkommen
til et nytt (historieAD i Ar 20001
Bjorg Staal
rel.
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Uteivelseavbildekal€nder:
Komakt:EvetrHaugsethtlt 22 57 0l 66
- fotograferine;inrsaeling og avfotografering
av bilderi
Fotogruppe
Konhl,t Bjsm Cranlunddf. 22 68 34 05
- prosjeldom bydelensidretrsmi$s
Idrettsgruppe
Kontald:Bjsrn Arild Cjerdalendf90 91 92 50
tuennesker
Intewjugupp€- iffervjue int€r€ssante
i1
Kontakr Bjorg Staaltlt 22 6t 40 33
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M€dlemsavisa
vrr
KontaktiLaila Normanndf. 22 67 46 75
VAle.enga
Historielagpe tntemete vaaleredga.histlag@c2i.nst
http:/Aome.c2i.rct/vaalhist
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