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Ledcr'n har ordet!

Medlemmene trosset regn og hostmorke!

Etter en naermest haplrs host rent v@rmessig, naelmer vi oss slutten av arfu-
senets fsrste ar. Darlig vEr og hostitu rke later dedmot ikle til a vere til
hinder for god oppslutning om a(angemgntene vaie.

Oktober begmte med litt av en ovenaskelse for oss som skulle stglle i stand
dl arets fotoutstilling. Fordi vi hadde glemt ibestille bydelshuset, ble vi
nsdt til e finile et altematirt lokale- I{eldigvis ble dette oppdaget noen dager
for slik at vi frkk ordnet del Stor takt til Eva Boretti i Valereaga Bydelshus
og sogneprest Einar Gelius som reddet oss ut av denne kinkige situasjolen.

Takket vere ekstra inDsats bade fia sq.'ret, medlernmer og andre, fikk vi
skaffet til veie eksta skillevegger og aonet utst]'r slik at vi fikl( til ei flott ut-
stilling. Det ble ogsa plass til Lailas nye "slellsforskningshjome."

Avisene var til tross for vire pressemeldinger slett ikte overdyngel med inlbrmasjon om arrangementet
vart Vi var derfor veldig spente pi orn noen ville komrne nir det i tillegg var et se elendig virr. Jungelte-
legrafen fungerte tydeligvis br4 for oppslutninga ble oveweldende. Bra var det at vi hadde si god plass.
Bydelshuset hadde rett og slett blitt for lite. Faktisk var dette se vellykket at stwet fant ut at vi skal takke
ja til invitasjonen fia Gelius om i holde fotoutstillinga i konJirmantsalen heretter.

Hostens siste meallemsmote samlet ogsa n@rnere 50 til tross for silregn og morkg. selv et se spesielt tema
som pilegrimsvanddng lot til A fenge oss. Religionshistodker og pilegrirn Eivind Luthen sorget for al vi
hkk ei flott innforing om pilegrimsvandring i gamrnel tid og i dag. Hans oppfordring til oss var klar:
"Kom de1€ ut og ga, enten det er til Santiago de Compostela, eller Nidaros,'. Luthen lovet at de som tar
seg tid tii slike tuer, vil ff en helt spesiell opplevelse bide historisk, kulturelt og naturmessig. Korltah
oss i sttaet hvis du vi1 vite mer om pilegrimsvandring.

Kalendersalget vaxt er i firll gang. Kalendergruppa er stolt over en informativ og flott utgave med n),tt ut-
seende. Milton Raiby og Bjom Granlund har giort en kjempejobb overfor bedrifter og storkunder, mens
flerc av oss aldfe har gjort det bra med salg overfor Vilerengas beboere og ,'tilhengere". Stor takk til alle
som har stAtt pA med produksjon og salg av 200l-kalenderen. Til de som fortsatt ikke har sikrct seg prakt-
utgaven, kontakt Bjom Granlund eller undertegnede. Husk; Bdde bestemor i Danmaxksgata og din utfl],t-
tede bamdomskamerat p6 Klofta setter pris pa en slik hilsen tiljul!

Takl ogs.4 til medlemmene for god respons pa det vi holder pA med. Vi s€es i 200 1 , i et n)tt og spennende
er i historielaget. PA vegne av stlaet onskerjeg dere alle god jul og godt nytt fu!

Even Hausseth



V6lerenga Historielags kalendcr 2001

Historielagets kalender har etter
hvert blitt veldig popul@r. Den
blir trykket opp og solgt i flere
tusen eksmplarer hv€rt fu, bede
til pdvalpersoner og firmaer.
Mange av fiIInaene hai blitt
"faste kunder" som bestiller for
e sende ut til kunder, ansatte og
sa rarbeidspartnere.
Kalenderen blir ogsi brukt som

julegaver til venner og familie.

Kalenderen i Ar inneholder som
alle tidligere d,r, noen helt u-
kjente bilder for de fleste, andre
bilder som kanskje har blitt vist
pa en fotoutstilling.

Pa forsiden av arets kalender er
et bilde fta en St.Hans aften

rundt Arhundreskiftet i Hed-
mafksgata 1. Huset er pyntet
med bjorkelsv, heslen er lry-
stiglet og bakermester Johan-
nes Olsen Eid hal stilt bama si-
ne opp til fotogafedng. Famili-
en Eid drev bakeri og utsalg her
sammenheogende i 90 5r fra
1886 ti l  1976.

De to hvitlledte jentene, Borg-
hild sverst og JerNine til ven-
strc, sto i farens butikk. For
Jensine ble dette den daglige ar-
beidsplassen i over 50 6r. Mel-
lom dem pa biltet star Aagot og
ftemst Julius sammen med en
liten slektning. Pi den skimen-
de hesten sitter Sigurd, som se-
nere ovetok farens bakeri.
(h e nt e t ft d La I e hde r e n)

Pris for L,alenderen kr 60,- pr.
stk. Kan bestilles vi.r e-post el-
Ier dbekte kontdkl med etx ar
stlrets meellemmer. Se bladets
bakside for e-postadresse eller
tA. nummeL

Vi onsker oss fremdeles flere bilder oe historier!

Som de fleste vet, samler histo-
delag€t pa bilder fra bydelen.
Bide hus, memesker, dyr, ga-
ter, trer, ja - alt som har med
VAlerenga i gjore! Bildene be-
hover ikke vere fta "tidenes
morgen", alle bilder er av inter-
essel

Fotosamlingen beglnner 6 bli
stor og mangfoldig, merr vi on-
sker hele tiden nye bilder!

Demom du har bilder fia Vile-
rcnga, ta de med pa neste med-
lemsmdte! Vi har utstlr tilgjen-
gelig slik at vi kan ar.fotografere
dem pa stedet!

Og, har du en historie om bilde-
ne, er dette kjempeflott!

tlat ou en nlslone a roflele a
Bjorg Staal i "intervj u-gruppa"
har alltid 1id til en pratl Eller, du

kan selv skive ned historien din,
og sende den til oss. Bdde post-
adressen og e-postadrgssen vAr
firtner du pi baksiden av bladet



Jul i 0sterdalseata
Jul i gata mi

- I4/iggo Nilsson

JulaJien her hjemme i gdrden var
spesiell pd mange forskjellige
hAter. De .fleste at beboerne her
var arbeirlsfolk, men ogsd reviso-
re/, drilissjefer, ekspeditwer og
funksjonerer. Pd detu tiden var
sistnevnte gruppe litt "Jinere", og
i sterk kontrqst til resten a,, be-
boerne, men ndr de! galdt sto al-
le sammen.

Julaften var en av de dagene hvor
det virkelig glaldt 5 sti sammen.
Den dagen ble det noe varmt og
trygt som seg innover leilighete-
ne, og beboeme hkk et mildt og
godt lys over ansiktene, kvirnene
hadde myke kjoler, hvite forkl@r,
tsrkl@r over hixeL og kjokkenro-
ser i kinn. De sto i de "blide do-
rene", og en herlig duft av skin-
kesteik og julebakst seg ut fta
kjskkenet, ut i trappa hvor de sto
og smepratet med et sre til kom-
&Te4 og kanskie lute pd, hva na-
bokona skulle servere p*julaften.
Santale! i tappa var krydret
med lett snadder, milde ,etre og
gode smil. Som for eks€mpel;
"Hansen var si fin i dert nye gen-
seren da han gikk ned i kjelleren
i sta, men det luklet litt sprit av
ham".

For hvilken rolle spiller det, det
er jo julaften, ag stuommen hol-
der. J4 nesten alle marmfolka er i
kjelleren, de passer sihingene,
og ser etter sa det ikke blir blann
pa ledningsnettet. Plutselig kunne

en av  kv innene rope;
"A Gud! Jeg mA he e over
steika!".

Strommen og Steika
At det kunne bli ploblemer med
stlommen her i g6rden nir alle
sl-ulle lage julemiddag, det var
sikl<ert og visst, men alle var
med, og det skapte et veldig so-
sialt og godt naboforhold. Det
var 4 leiligheter i hver etasje,
det vil si 16 familier i hver opp-
gang lbr utenom port opp-
gangen i .6, der var det bare 8
fanilier. Leilighetene hadde
kun 10 ampere sikringer, mi{er-
tavle pA kun 800 til 1600 watt
med stigeledninger fta kjeller
som gikt p6 hver side av opp-
gangen. Sa n6r alle begmte 6
lage julemiddag, gilik det som
regel galt.

Forbruket av 10 ampere-
sihingene var enorml i hver
husstand, for ikke A slakke om

en hel " bstte" med sikringer pi
tavla i kjelleren. Samtidig som
isolasjonene pa det gamle led-
ningsnettet begmte a brcnne.

Derfor var kjelleren bemamet
med samllige mannfolk i oppgan-
gen som mente de var elektrisk
og brannteknisk kyndige, eller
hadde dette som hobby, og det
mente de fleste, se kjellersn og
stlommen tengte dem.

M e r s a n D h e t e n  v a r . . . .
J4 her E det en liten hvit lsgq
det var bare herr Vold som var
elektr.iker, og min far hadde spe-
sielt gode hender for 6 skifte var-
me sikdnger som mitte skiftes
hvert 15. minutt. Helaene Ander-
sen og Kolstad hadde god kon-
jakk og Larsen hadde noen bay-
erul laget i vedstabelen inne i
boden, Doe som hans kjere frue
Amalie ikke ante noe om etter 25
ars ekteskap - trodde han da. Se
det var presserende og viktig, at
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Jul r vrsterdalsqata lor1s....
mannlblka var i kjelleren pe for-
middagen, og ut til tidlig kveld,

Nodyendig system
Mannfolka hadde et system for
julemiddagen, for det var vfuke-
lig krise, og ofte branntillop pA
det elektriske anlegget i kjelle-
ren,

Herr Vold og min far utarbeidet
en tekrisk liste som ble satt opp
14 dager for jul, der skulle de
som var borheist pd julaften
krysse seg av, og de som skulle
vere hjemme krysse seg pA. En
uke for jul ble lista justert og
sHtt opp i hv€I oppgang. Der sto
det ner hver enkelt husstand
sl-ulle sette steika i o\'Ilen.

Det vax ar edning til a b)'tte ti-
der innbl,rdes, men det kume
ogsa sokes om fast tid, hvis en
husstand skulle for eksempel ha
giester til julemiddagen. Som
regel ordoet L:vimene dette geit
seg imellom, og jeg kan ikke
huske noen kangel om steiketi-
der.

Kos i kjelleren
Si i $elleren ble det ordentlig
kos, her ble det snek€t juletre-
iatter, og de store presangene
pakket inn. Det ble sagt og hug-
get ved for romjulen, men sam-
tidig ble det holdt et vakent sye
med sikingstavlen og lednings-
nettet. Koqiakken og bayerclet
hadde ingen problemer med.

Det var elr fin teknisk stab vi
hadde i garden, noen med hvit-
skjorte og slolfe og bukseseler,

blanke sko og vest. De fleste
royka pipe med god tobakk,
konjakken ble drukket i sme
drammeglass, eller i korken,
bayem gikk rett fm flaska. Si
de1 var ingen som syntes det var
noe merkverdig at mannfolka
mafie hvile litt for de spiste den
etterlengtede j ulemiddagen.

Ne var det jul!
Min mor sa alltid, da hun tittet
pi min far, der han ld med et
salig smil om munnen, og det
sprakte godt fia ovnen med ny-
hugget ved, og det var vannt og
lunt i leilighaen; "ja, ja, dem er
gode 6 ha", og hun vekket har

lett.
Na er bodet dekket til julerpid-
dag, og det gikk bra med shom-
men i 6r ogsi, og sA kom STEI-
KA pA bordet, Men da gikk lyset,
og far lot sikinger vere sikrin-
ger, vi tente en masse stearfullys,
og sA var detjul i gata mi.

P.S.: Jeg glemte d si a kirkeHok-
kene ringte julen iwl, og snaen
seilte le forbi vinduet i 3. etasje,
og sleika smakte he ig.

GOD JI]L
MLSEN WIGGO

Tegninger Wi€J:o Ni lss on

-H



Fotoutstillingen 7 og 8 Oktober 2000

velere-nga Historielags tradisjonetle (hrrstutstiningr ble nok en gang en formidaber suksess. p6 grunn av
inntrufne omstendigheter mefte foto utstillingen fly'ttes fta Bydelihuiet til prestegarden. Historielaget fiI.k
Hne den lyoppuss€de konfimanlsalen, og ved Glles anstrengelser ble alt nodvendig utstyr fl1ttet dit.

Fotoutstillilgen 6pret som fastsatt lordag 7.10 kl. 12.00, og de forste besokende var pi plass bare minutrer
etter. Det var satt olp anvisningsskilt rundt om pd V6lereng4 og folk fant tyderigvii fiam. At fotoutstil-
lingen er populer fikk vi virkelig erfaxt denne helgen. T toss fL $ene lokarileter e,. vanlig, ble det til
tider ganske trangt om plassen mellom monteme.

Historielaget har en unik fotosamling som vokser for hvert 6r. vi IEr stadig nye og interessante bilder som
kan fo(elle om livet_pevalerenga. N),tt av eret var det store utvarget av kl-assebilder lia Vdrerenga skore -
samt el anselig utvalg fotos av pikekorets medlemmer. Her var det mange som kjente igjen seig selv og
klassekamerater - minnete strrmmet pa og kommentarene var mange.

l:v.edtelnaet gt alets utstilling var bydelens gater og veier. M€d kart, bilder og skriftlig ioformasjon fikk
vi kjennskap til bakgrunnen for de enkelte gatenavn og deres historie.

valerengas historie for o'\,Tig ble godt presentert ved alle de flotte b dene fra eldre tid og fiamover. Histo-
rielaget har skaffet_seg kopier av gamle postkort og avfotogafert private bilder - og har med dette utvidet
samlingen betral,telig-

Del.var mye nytt a se, men ogsa en god del av de ganle kjente bildene fikk sin plass pa utstillingen. Som
tidligere ar vax det en egen stand om idrctt€n pd varerenga gjennom tidene. viF og Jordal I.F. - fotball,
bandJ, ishockey og hAndball - bilder, plakater og omtaler, her iunne mange $erme seg igjen.
For fiarte gang presentertes (Hekta pa slekto) - en egen stand hvor de Jorn var interesset i slektsforsk-

ning kunne fa n)'ttig informasjon.

De besokende tok seg god 1id ti1 a studere bilder, men tok seg ogse tid til
en kopp kaffe og vafler. Fotoalbum var utlag pA bordene, og folk hadde
anledning til 6 bestille de bildene de snsket.

Valerenga Historielag takker alle framrnotte for interessen og minner
samtidig om at histo elaget har medlemsmster med aktuelle temaer
flere ganger axlig.

Bjsrg Staal
ref.

Foto1ttsti ingen 2000 Sports-baken



Medlemsmote 20. November 2000

@

Nermere 50 personer var 'nstt fiarn for a hgre forfatter og leder av pilegdmskontoret - Eivind Luthen.
Hovedemnet for Luthens foredrag var:

Pilegrimsveien Oslo - Hamat, en pilegfimsvei fot vdr til, men ha kom ogsd inn p& den eldrc
pilegfirnsfiadisjon i inn-og utlaad og pd furyens pilegrbns-rcnessanse.

vi fikk oppleve en meget opplagt og inspirerende foredragshorder som redsaget av lysbilder tok forsam-
lingen med pi en <historisk pilegrimsreise>. Pilegrimenes mil var i ove avlat for sine s],rder, forsake det
gode liv og ga den lange og ofte farefulle veien til en helligdom hvor man kwme fi tilgivelse for sine syn-
der.

Vi har hort om Jerusalgm og Santiago de Compostela i Spania som mil for pilegrimene, men ogsi i v6rt
egetlaqd var pilegrimsvanddnger vanlig. Folk kom langveisfra for 6 besoke Hellig olavs grav i Nidaros.
Enn€ er Hellig Olav en kultfigur for pilegrimer og pilegrimsvandringer bli mer og mer vanlig ogsa i Nor_
ge. I middelalderen kom folk til Gamlebyerq til Mariakirken og st. Halvardskatedralen, derfta gikk veien
videre opp St. Halvardsgate og Strsmsveien, gjennorn Groruddalen og nordover.

Langs pilegrimweiene kan en iiemdeles stote pa steder som var atrsett som hellige, og Lulhen er en bren-
nende foregangsmann i arbeidet med 5 veme det som er murig, sant opparbeide pilegrimsveien fta osro
til lfumax.

Hvem var det som la ut pi en pilegrimsvandring som kans(e kunne ta flere ir?
sannsla igvis var det folk som k'nne forlate hjem og familie uten at de led noen nod. Hva si med den fat-
fge, men troelde - hva giorde han Jo, i mange kirker var det malt efer murt en lab]Tint i gulvet som en
kunne krabbe rundt i og pe den maten oppnA avht.

Etter forcdrag€t var det salg av bsker og norske pilegimssmykker laget i modeme tid, og V6lerengas be-
ste vafler fikk som vanlig "ben i gi p6"l

Bisrs Staal
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0658 Oslo
E-@il Yrslfnga.histlag@c2i n€t

i VSlerenga Historielag

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekreter:
Stfemedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Even Haugseth
Bjom Arild Qerdalen
Bjsm Gradund
Bjsrg Staal
Laila Normann
Ame Mustad Sgrenseo
Unni Granlund

Arbeidsgrupper i historielaget:
Utgivelse av bildekalender:
Kontakt Even Haugse*' tlf. 22 57 0l 66

Fotogruppe - fotografering, innsamling og
avfotosrafering av bilder:
Kontak: Bjam Granlund tlf. 22 68 34 05

ldrcttsgruppe - pmsjek om bydelens idrettmiljs
Kontakr Bjsrn Arild Gjerdalen df90 91 92 50

Intewjuguppe intewjue interessante mennesker
Kontake Bjorg Staal tlf. 22 61 40 3i

Kontakl Laila Noman. Uf. 22 67 46 75

Veie.enga Historielag pe in&mett:
vaaler€nga.histlag@czi.net
http:/Aome.c2i.net/vaalhist

Mote kalender

Medlemsrnoter 1- halvar 2001

29. Jaruar 2001 Medl.mete
5. Mars 2001 A.rsmote
2. April 2001 Medl.mste
11. Juni 2001 Bydelsvandring

Alle mster holdes i Bydelshuset,
Hedma*sgala 2

VELKOMMEN!
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