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Nytter det 6 bry seg?

,!11) Even Hauwth

For jul i lor presenterG vi OBOS'
planer dred omredet oYenfor Sota-
hjomet. Disse gild( i korthet ut pa
at kiosken samt EtGNtadgata 2 og
4 skal rives. Et enorml modeme
nybygg pe 2 til 7 etasjer skal &lle
hele omddet fra Stromsveien til
EtteNtadgeta 6, og Cjovikbaden li-
ke bak blir overbygget.

OBOS serdte brst inn tivessknad
for Etterstadgata 2 til Plan- og byg-

dgsetaten (PBE). Historielaget
sendte inn opplysninger om hus€t
ril Byantikvaren som igjen gik* inn
for bevaring. Vi uttalt€ oss ogse dl
PBE om at vi mener at omredet

oevnt oveniff burde vsere en natru-
lig del av bevaringson0ridet pA Va-
lerenga. Dessuten at OBOS' bygge-
forslag vil vere odeleggende for
bede omridet og bydelen.

I november i ir fikk vi bes{ed fta
PBE at de hadde avslitt rivesokta-
den av to grutrner, Byantikvarens
bevaringsonske og maaglende teg-
nhger av nybygget fia OBOS. Rett
etter kom det brev til oss fia Fyl-
kesmarmen om at klage fra OBOS
over PBE'S avslag var dottatt og
at de{ vil bli behandlet i ldp€t av
2 - 3 maneder.

Vi er sperte pl Fylkesmanneos av-
gisrelse, og er usike pi hva som

Godjut!
videre vil skje i saken. Hva vil skje
hvis Fylkesmarmen avslfu riv€ssk-
naden? Vil OBOS sende inn sitt
syke byggeforslag og pMve igien?
Hvor verdifullt er da Byatrtikva-
rens bevaringsforslag ?

Fo. sikkerhets skyld sender vi noen
tilleggsoppb,sdnger om husets al-
der til Fylkesdannen. Vi har aem-
lig firmet en bmnntakst for dette
huset fra 1858 hos Oslo Byarkiv.
Der fant vi ogsi en b€nntakst for
nabohuset nr.4, fia 1863. Husene
er derfor eldre enn vi tidligere har
antatt.

Sd fAr ri hApe at det nytter d bry
seg!



Ledcr'n har ordet!

HISTOzuE ER IKKX GAMMELDAGS I

La oss tenke oss hNordafi tar det pd yAkrenga wd forrige hundreAfiskiJie.

En ganske ung og forholdsvis tett belolket arbeiderbydel. Beboerne hadde nettopp Jett sin egen
skole som faktisk var en av byens storste. Her va. egen menighet, og kirke skulle det snart bli. Hov;d-
gerdens gmnn for det meste bebyggel, men tunet og hagen var igjen. Hva var da met natwlig enn a sette
opp nyb,vgget der. stromsveien var en fredelig, smal veg som bondene fra landet brukte ner de sL-ulle til
byen med varer og dyr. Sotakafeen var et natullig stoppested langs denne vegen. Mange i bydelen hadde
sitt arbeid pd Kvaemer Brug, Fyrstikklabrikken pi Gronvold eller pa de malge teglverkene som la pe
Jordal, Ensjo. Svendenga eller Nyg6rd. Ime i mange av bakgirdene hadde smedene smier, og der var
staller for vognmennenes hester. Butikker fantes pA hvefi et hjsme. Spor til de nye, elekt.iski sporvogne_
ne holdt man pa e legge forbi den lille brannslasjonen ved Galgeberg, og videre oppover Velerenggata.
Pi hjomet ved Ingeborgs gate holdt politikonstablene til. De matte ordne opp pa fredagskveldene etrer at
arbeidera hadde fett lgnning. De hadde nok mange spasertuer bortover de mest beryklede gatene, Toten-\-/
gala og Smilensgata.

Fotball hadde man klapt nok hol1 om. Det var imidlertid en pe6on som gieme ville vise at han
onsket i fi i gang aktiviteter for de mange fattige bama i bydelen. Han het Hans Moller Gasmann, og
startet fo$t ynglingefo.eningen. Det var visstnok ogsa han som inhoduserte fotballen her, og i 1906 ble
den forste fotballkampen spilt mellom smaguttene pa Lilie Etterstad. Dette var det lille omredet av Etter-
stad som ble liggende igjen nedenfor den nybygde Gjovikbanen. Noen suksess var denne kampen ikke.
lbr spillere og ledere ble steinet av banen. En skulie ik:ke ha denne nrnotens idrette[ nei] va; det kantje
fordi man ikke ville vite noe av fotball at dette omradet ble lagt ut til kolonihage 2 a, etter?

Etterhvert som bydelen ble mer voksen, med egen skole og kirke, ble tilknpringen til bydelen
enda sterkere for de som bodde her. I&etten, og kanskje aller mest fotballen var ''ok noe av gru ren til
at patriotismen i bydelen ble ganske betydelig.

Pi gnuu ag av det folk har fodalt oss, litteratur og bilder som vi har samlet, gar det an a forestille
seg hvordan det var her iJr 100 ar sida. Det er nettopp dette historielagetjobber for i ta vare pd og for-
midle videre til dagens beboere pA Valerenga. Det gleder oss i styret at sA mange stiller opp pa ur.-g"-
mentene vare, og vi s]'nes det er flott ner medlemmene vil bidra med noe. Vi ville ogs6 sette pris pA om
flere av medlemmene kunne vere med og hjelpe styret med forskjellige ting, si bare si 1ia til-oss 

-hvis 
du 1rr

kan teDke deg det.
Styret er glade for at medlernmene er opptatt av bydelen sin, av sine rotter og sin bakgrunn. Der-

1br kan vi ved overgangen til et nl'tt millenium sla fast at historie ikke er garnmeldags. Med lyse utsiLter,
vil vi snske alle medlenmene et godt nlt Artusen!

Even Haueseth
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Krigen mot Onsum pi V6lerenga 1878
-Ar Sigurd Heiestad

Dd bar alltid v@rt sterk
bydelspatriotisme pe Velerenga"
Det fikk vi jo et siste bevis pe i
forbindelse med hsstens cupfina-
le i fotball (1997 red. anm.) Ro-
pet 'Tleia Valerenga'' kan bgres
midt i all annen jubel pA en hvil-
ken som helst fotballarera over
hele verden. sies det - forutsatt at
det gI eo Velerengguft tilstede,
Og det er dat gi€me! Jeg husker
godt da lxonprinsparet Olev og
Martha vendte hjem etter sitt be-
ssk i USA fsr krigen os - over

Yudio"n - medbrale dspesiell
hilsen til alle jenter og gutter pe
Valerengen!

Men som vi ticlligere har
fortalt sd har ikke VAlerenga all-
tid ved et sted for fted og idyll,
mange store slag sto der omkring
i de riktig gamle dager, nen man
behsver ikke gi tilbake til kong
Sveres tid for e fitrne kampfirm-
mel

Onsum-slaget ble de kalt
de opptgyene som oppsto i 1878,
og som var rettet mot bnrkseier
Onsum pA Kverner Brug. I sin

\-ihdstianiabok karakteriserer
Henry Rssoch det som bydelens
mest dramatiske imsats i byens
historie. Opptaryerc fikk et bdde
<lraautisk og blodig forlop. Bak-
grunnen var de dadige tider, ned-
slag av arbeidslonninger,
oppsigelser og imslae*ninger,
Onsum hadde bl.a" Sl6u daglonna
ved Kvemer og Svendsenga ned
med l0%.

Dett€ var for fagforenin-
gens tid, men etr del av arbeid€r-
ne sanlet set til demonshasjotr
utenfor Onsums file herskaoshus

pA Murkeenga. To kvelder pe rad
demonstrerte de, tredje kvelden
kom det til hrmulter. Da hadde
det saElet seg 5-6000 mermesker
oml(ring St. Hallvards gate og
MunkeeDgen. Det ble huiet og
ropt, men en stor politistyrke vat
nA samlet og drw mengden bort
fta Olsums hus og hage, og opp
p6 Galgeberg.

Herfra gikk rnengden til
angrep, bev€lnet med pukkstein
fra det lager som komnunen her
hadde til sine gatearbeider. Kvin-
ner og baxn bar pul*slein i s€k-
ker og forkler til memene tam-
me i ilclli{en Flere politifolk ble
skadet i steifiegnet, og gamiso-
nens eskadrcn, under kommando
av ritlnester qsrsta4 ble t'rlkalt.
Ved 1l-tiden om kvelden var det
ro i onnidet rnen det var en
mengde s6rede pi begge sider,
blant dem rittmesteren selv. Oes6

mange av hestene var skadet.

Dagen etisr var eskadro-
nen pi plass allerede kl. 5, senere
rykket ardlleriet ut, og jegerkorp-
set og depotmannskap ble holdt
klar. Fotfolket hadde lett udevert
10 skarle skudd hver, se det var
tydelig at myndighetene se meget
alvorlig pA opgorct. Denne kvel-
den og de pifolgende kvelder
flyttct yalplassetr til Kampen, og
det utviklet seg til formelig slag.
Mengden saII et seg oppe pB
haugetr som oA er park, ellet de
bombarderte politiet og iDfanteri-
et med stein fta vinduene i sine
hus. Infantetiet tretgte etter hvelt
iln i husenen og ryddet dem. En-
kelte "opprorere" ble drevet lm
mot byetr. De samlet seg pA Va-
tgrlands bru hvor de slo inn vin-
duene hos kj€rpmennene.

Artikkelen fortsettet pA side 5

a;ndlanloeRet Ktu/ner tal! "Gtt Ktzmer" ro,] da ldr i O,n,nt tid.
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Da tyskerne huserle pA Vilerenga skole

Oyerlerer Holmboe og vaktmes-
ter Berg fofieller (fta boken "I
hjertet cw fAkrenga"

INVASJON!

Skolen fikk foling med
kigen alt i 1939, idet den forste
rasjonering foregikk fra skolen.
Videre ble evakueringsutstyr
sydd opp av klassene, - bam og
lererinner sydde om kapp. Da
flyalarmen gikk 9. April 1942,
soLle mange mennesker tilflukt
pi skolen. Det ble snafl fullt i
kjelleren og i korridoren i 1. Eta-
sJe.

Skolen hadde enni ikke
fett tilfluktsrom, men folk folte
seg tross alt tryggere i den store
bygningen en i de sma tuehusene
uten kjeller. Heller ikke i nabola-
get var det offendige tilflul'rs-
rom. I de fonte uker, helt til sko-
len ble rekvirert, hadde vi fullt
hus om natten. Her kom sme
bam, barselkvinner, gamle og un-
ge. "Jeg kan ikke neke for atjeg
med belgmring tenkte pe hva
som kunne skje her dersom det
verste hendte" sier overlEreren.

Laererpercodalet og noen
fa barn Ingtte om morgenen den
9. april. Evakueringsutsq'ret ble
gjot ferdig til utlevering. Men sa
kom radiomelding om at evakue-
ring itJre skulle finne sted. Byen
var overgitt.

15. apdl kom undeNis-
ningen 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 undervisningsma-
teriell og konlonaker ble brakt

over i overliererboligen. Forst 30.
April rykket Wehrrnacht inn med
bortimot 1000 mann og 500 hes-
ter. Soldatene la pe halm som var
stsdd utover golvene. Hestene
stod i skolegarden og i parken.
Feltkjokkener og alskens rot stod
utover alle vegne. Mange av hes-
tene var "krybbebitere" og gnog
bark av tleme. Overl€ereren bad
om at tFerne matte skines. "Ach,
Baumg - !" var svarct - med en
skuldefirekning.

Undervisningen kom i
gang igien et par dager etterpe
med grupper rundt om i hjemme-
ne. Etter tur rnotte lereme opp
om kveldene for 6 hjelpe til med
A fl bama til i gi hjem i rimelig
tid. Oldren lod pi at skolebarn
skulle vere inne kl 7.30.

I begrnnelsen av ferien ble det
arangert tuler for bam som ikke
ellers kom pi landet. Disse dagli-
ge tuene ble foretatt i 14 dager,
og mange bam var iwige til d
v&te med,

En dag lereryersonalet
som vanlig var samlet i ovedae-

rerboligen til det daglige skole-
rad, hortes et veldig brak, og
vaklmester Wenseth kom rystet
im og meldle at "ne \iorer dem
inn gjennom kjakkendora!". Det
var en lo),tnant som formodentlig
sk-ulle demonstrete sin dyktighet
i flotte svinger, og som se kjo.te
tvers germom doren si glass og
tesplinter f6r om ham. "Wir
bezahlen" sa han og sA temmelig
uanfektet ut.

a.

-f*
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Ubudne gjester pi loftet hos overlrereren.
"I januar 1943 fikk vi en

dag besok av en tysk underoffiser
som forlangte a 1a bese hele gAr-
den hvor overlereren og vakt-
mesteren bor," forteller hen
Berg. "Se vel leilighetene som
loft og kjeller ble underssll. Han
sa at han hadde fitt oppdrag i
skaffe husrom til to kvinner som
arbeidde for tyskeme pi skolen.

Det ble satt hardt mot
hardt for a stppe a fe de kvinne-
ne inn i noen av leilighetene, og
til slutt bestemte han seg for A
innrede et verelse pA loftet for se
kvinner.

Russiske fanger og nors-
ke srekkere gikk sA i gang med
ittnredningsarbeidet, og dermed
forsvant husfieden i bygningen
for resten av kigstiden. Alt fra
litste stund kvimene bodde der,
beglmte tyske soldater a vanke
der oppe. Det ene kalas avlsste
det ard.e med fyll og dans og ra-
dio-gramnofonmusikt til langt
pa natt.

Vi kom stadig i konflikt
med disse leieboeme om renslig-
heten. Helt fra fs$te dag tok de
dl a lagre soppel og avfall uten-
for doren sin. Litt etter hvert ble
det en slik stanl at det var nesten
ikke til e holde ut. Vi klagde til
sjefen pA skolen, og sd ble det
sbr ste-hei med skrik og sk61 og
opprydding.

En dag eller to etter tok
soppelhauger pe loftet til a vokse
igjen, og den vokste og vokste
til neste klage foreH!

Argang 2, ummer 4

:!i .-----. .. -"---

Verst spetakkel var det
torresten en gang kvinnene hadde
gAtt ut om ettermiddagen og
glemt a blende. Ettersom morket
falt pa ble tyskeme oppmerksom
pi lysflommen fra vinduet, og da
var det temmelig "menelyst" en
lang stund: Skdl og bmk trapper
opp og trapper ned! Alle de nsk-
ler 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

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

RorDmet skiftet leieboere
flere ganger, men det ble ikke
bedre for det, heller velre. Etter
kapitulasjonen fl)'ttet de over pa
skolen til q/skeme, og vi kunne
atter fole oss som ftie memesker
i eget hus," sier hen Berg.

Krigen mot Onsum forts. fra side 2
Oppe p6 hoyden ved den

niverende Brinkens gate pe
Kampen hadde store mengder
samlet seg oppe pe de stupbratte
bergskrentene og her hadde de
barrikadert seg. Beliggenheten
giorde at kavaleriet ikke kunne
komme til her, jegerne ble over-
dengt med sten og mafte gi seg.
Ved lo-tiden om kvelder fikk de
hjelp av begge depotkompaniene
som stormet ba-kken med bajo-
netter som blinket uhyggelig i
m6.neskinnet, og da forsvant mot-
standeme i Kampens smug og
tange gater,

Flere av urostifterne ble
axlestert og det ble politi- og
reftsoppglff etter opptoyene. De
fleste slapp med boter, og etter
de lange og vidloftige forhorene
var det til slutt bare noen fA som
satt under tiltale.

Rosoch mener at det var
en tilfeldighet som utlsste raseri
et mot Onsum, som ellers ble an-
sett av sine folk som etl meget
god arbeidsherre. Rosoch fortel-
ler ogs6 at gamle Valerengafolk,
som hadde opplevd slaget, alltid
hadde det tavelt med a under-
sheke at det forst og fremst var
Kampenfolk som sto bak k gen
pi Vilerenga i 1878.

Side 5 i



Mat og annet fra Krigstida

Potetfromasj
Kok % kg. poteter og mos dem i
et kokekar mens de er varme.
Ror im 4 dl. kokende saft og
smak til med sukker. Ror ut I ss
potetnel i vann - ror jevningen
ned i mosen og gi det hele et
oppkok. Ta $oten av vannen og
visp kaftig til den er lunken. Ha
i 3 - 4 mandeldrriper og seruer
den med melk.

I mange oppskifter ble det brul(
hskemel blant annei til klumka-
ker. Til valler kunne man bruke
renset sildemelke blandet med
litt brodmel og melk. Vaffeljer,
ne1 ble smwt med tlan e11er fles-
kesvor thvis man hadde det).

Tran ble ogsd benyttet til steking.
Det luktet foelt. serlig hvis tranen
var blitt harsk.

Krisekrem
var utrolig popuiler under krigen.
Del var god, lile fet - men for-
svant ganske forl om den ikke ble
spist med en gang . Den ble brult
pa kaker og til dessefi. gjeme
blandet med syltetsy.

2 liter ((blamelk) (tynnere enn
skummet)
2 ss. hvetenel.
1 ts. vanilj esukker
Lag jevning av litt melk og mel
og kok opp under omtoring.

Avkjol 191L Ha i vaniljesukker
og pisk med hjulvisp ti1 kremen
bli. tykk og lett.

Kaffe og Te

Ekte kaffe ble der foft sluft pe et-
ter krigsutbruddel. Kaffesurrogat
ble losningen. og det fantes en
rekke forskjellige merker a velge
i; Trio. Mokkamalt- Karoma, m.
fl. Erter kume man f.eks. brenne
selv i stekeoln og male pi kvem.

Te ble lagd ar tsrkede blader av
f.eks. bringeber. solber,
bjerkeblad. gxlrotgress o.l.

-Bjorg Staal

Sensur og inndragelse
av radioer

Tlskeme innforte streng
sensur i Norge, de konhollefte
innholdet i alle aviser og de over-
tok kingkastingen.

I 1941 ble det bestemt at
ba.re nazister kunne ha radio. Alle
andre matte levere illn sine.

Det var lungt i mAtte gi
fia seg radioen, fordi dette var en
siste mulighet til i hore fra om-
verdeneD.

I alt ble det levert inn 538
000 radioer. Nazistene og tysker-
ne tok 400 000 av disse.

Da krigen var over var det
bare il() 000 som fikk igjen ra-
dioappaJatene sine.

-Bjorg Staal

F O B E U D T
i sti i Yqtnc[ si tcnle ilpl firnes
sitlephlrs. Dc .ofr iirke ntrsrtram-
me. pi{bqdcl llir tm lda8 lo.trtst
lm toenl|l oB Etrait.t,

Das slet!,:h in den Sag€l

IFT UERBOTEil
$firir:F E! 'tscn $i?!ti*ze {i}r,
lYi. dEhl esbrrs hicfi Fotg. t.!rt !
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Medlemsmotet 15. November 1999 i Bydelshuset

Pa dette mote skulle vi snakke om krigsarene 1940-45 i oslo og da spesielt pa valerenga. Medlemmene
ble invitert fil e fortelle litt om hvordar de opplevde krigstida.

I forbindelse med kigsutbruddet og okkupasjonen av Norge tok dagliglivet og t verersen for ovrig en ny
vending. Responsen fra medlemmene var stor, og det var mange som gierne ville foftelle noe om hi,ordan
de hadde opplevd bide 9. april, panikkdagen og tida utover pa 40-ta1let. I de forste dagene og ukere etter
invasjonen var det vanskelig 6 forholde seg til det som skjedde rundt en. Folk var forvinet oiredde og da
det oppsto panikk den 10. apdl, vax kaoset totalt. Byen skulre ronrmes, ryktene gikk om bo-6irrg u.,, o"rlo.
og folk ble tvrmget til e flykte. Enl<elte ble ne.'est d]'ttet ombord i lastebiler og kjort ut av osl;. Heldig_
vis ble det ingen bombing av byen, rnen en gmnn mitte jo ligge under for ryktene.

Tyskeme tok seg fort til rette, og okkupefte blant annet skolene i byen. Vilerenga skole ble besatt i slutten
av april, og elevene ble plassefi ruldt om der man fant egnede lokaler.
Etterhvet ble det mer og mer tydelig at folk matte innstille seg pi i leve med b6de ne*€ret av okkupan_

\- tene, tlyanglep, rasjonering og matmangel. valerengas beboere - i likhet med folk ardre steder - fant.ma_
ter a hkle krigens mange uforutsette hendelser pa. Motstanden mot tj,skerne okte og bedrifter som pi en
eller armen mate arbeidet for ryskeme, ble utsatt lor sabotasje. ogs6 p6 V6lerenga opplevde man fleie sa_
botasjehandlinger.

Maoge av de ftammotte hadde mye i fortelle om sine opplevelser under krigen.

En mer spesiell bistorie fra kigens virkelighet fikl< vi da et av historielagets medlemmer som kommer fra
Varanger i Finrrmark, fortalte om tyskernes evakuering av landsdelen og de lidelser dette medforte for be-
folkningen der.

Vi skal etter beste e\41e prove 6 fi skrevet ned og pre-
sentef i medlemsavisen vir, en del av det som ble for-
talt pA medlemsmotet. Vel 40 medlentmer og interesser-
te val mott fram, og selv om det ble bade fullt og litt
vamt var stemningen god.

Tdkk fot ftammstet i 1999 og velkommen
til et nytt (historieAD i Ar 20001

Bjorg Staal
rel.

1 '
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v{eme! Historichg

0658 Oslo
E-n.it vaaleE ga.histla€@c2iret

Kalender
Medlemsmster 1. halver 2000

Alle moter holdes i Bydelshuset,
Hedma*sgata 2

31. Januar 2000 H 1900

13. MaIs 2000 kl 1900 A$mote

10. April 2000 kl 1900

5. Juni 2000 Bydelsvanddng
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Styret og arbeidsgrupper i
Vilerenga Historielag

Uteivelse av bildekal€nder:
Komakt: Evetr Haugseth tlt 22 57 0l 66

Fotogruppe - fotograferine; inrsaeling og avfotografering av bilderi
Konhl,t Bjsm Cranlund df. 22 68 34 05

Idrettsgruppe - prosjeld om bydelens idretrsmi$s
Kontald: Bjsrn Arild Cjerdalen df90 91 92 50

Intewjugupp€ - iffervjue int€r€ssante tuennesker i1
Kontakr Bjorg Staal tlt 22 6t 40 33

M€dlemsavisa vrr
Kontakti Laila Normann df. 22 67 46 75

VAle.enga Historielag pe tntemete vaaleredga.histlag@c2i.nst
http:/Aome.c2i.rct/vaalhist
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Leder:
Nesd€deri
Kasserer:
Selaetar:
S9remedlem:

Bven Haugseth
Bjsm tuild cjerdalen
Bjsm Cranlund
Bjorg Staal
LailaNomann
Ame Mustad Ssrensen
Unni GEnlund
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