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Leder'n har ordet!

Ni blir det bok, men
hva skal den hete?

Som tidligere nevnt, er vi godt i
gang med neste ars jubileuns-

bok. Det store giermombruddet kom i november da
vi undertcgnet kontrakt med Orion Forlag. Etter a
ha fftt inn mange idder om hva boka skal inneholde,
manglet vi noen dl A trekke litt mer i tedene.

Vi har ingen erfaring med e gi ut bok, sa 1i)rhget
kan nok gi mye god hjelp bide til bokkomitden og
st)'ret. Oriol viser spesiell interesse lor virt bokfor-
slag, og vi ble overveldet over alt de kan tilby. De
stiller med bade redaktor, hisloriker saml at forlags-
sjefen allht er med pi prosessen med bl.a. layout.

I tillegg tar forlaget seg av det som har med mar-
kedsforing 6 giore. Bare dette er en stor jobb hvor
de nok er mer profesjonelle enn oss. Dette giol at vi
nok har muligheten til A na ut til et bredere publi-
kum enn om vi hadde tatt hand om dette selv.

Boka skal gjenspeile noe av det vi har jobbet med i
disse ti ara. En del nltt stotrskal det ogse bli. Dette
skal bli ei praltbok om Valerenga, i tekst og bilder.
Er det noen som har noe mer A fortelle fia Vileren-
ga eller har ting eller bilder som vi kan afotografe-
re, si vi1le vi vere tal*nemlige for A ff det med i
boka!

Historieiasets kalender 2002 !

Vi trenger imidlertid
deres hjelp dl a firme
en passende tittel pa
boka. I og med at
"Velerenga" er godt
kjenl, hadde vi vel
kanskje tenld at det
burde vere med i titte-
len. Vi oppfordrer der-
for dere til i komme
med forslag. Det for-
slaget som hjelper oss
med dettc- vil seh,4irl-
gelig bli premiert. Send inn forslag til undertegne-
de.

Hvis alt gar etter plareq vil boka vere ferdig pi
hsstparten 2002. Neste irs julegaveidd skulle der-
for allerede vcre pi plass.

Stlret vil med dette fi takLe medlemmene for at
dere trofast stilte opp pA arrangementene i arct
som sna.it er ornme. En spesiell takk 1il de av med-
lemmene som har v@rt aklirt med i arbeidet vart.

God jul og godt r)tt er orskes dere alle!

Even Haugseth

Tittelforslag pi boka sendes til Even Haugseth.
N o r d e r h o v g a t a  2 0 ,  0 6 5 4  O S L O ,
E-post: even-hau@frisurfno

v

v

Kalenderen kan bestilles pi folgende miter:
pr. e-post:
y a a l e r e n g a . h i s t l a g @ c 2 i . n e t

pr. telefon:
Bjorn Granlund 22 68 34 05

EIer pe fokende utsalgssteder:
Svingers tippekiosk (hjordet Danmarkg,/
Etterstadg.

I "Sipa's" Frisorsalong pA GaEeberg
I bokhandelen pe Fyrstikktorget
I bokhandelen pi Toyensenteret

Kalenderen koster k 60,- (+ evt porto ved post-
forsendeJse).

Eget trykk (bide firma og privat) pa kalenderen
kan ogsa skaffes. Kontakt da Bjorn Granlund.



V&lerense{'} Skole anno 1901

Vdlerenga Histofielag har fdtt mulighet A kopie-
re et1 stilbok fla ei jente som i l9A gikk i klasse 6
a, pd Vilerenga skole.

Det er m.&ge stiler og dihater i boka som er b&)e
morsomme og interessante, men i \)il fotst konsen-
trere oss om hra som et sagt om skolen.
Sitatene skrives med &ttidens retlsktivnins.

VOR SKOLEBYGNING
Vor skole er i Islandsgaden. Det er en stor og pen
treetages bygning med tre opgange. I fgrste etage er
det to sloidv€relser, to kartveerelser, et l@rerv@rcI-

. re, et lererindelerelse, over lererens kontor og
Yagtmestererx udsalg. I anden etage er det klasse-

vcrelser og et lidet sygeverglse. I tredie etage er
det mange klasseverelser, et lsiklrerelse og dokto-
iens kontor. Paa lofiet er det kogekjokterl sangve-
relse og haandarbeidsver€1sg. Det er ikke virduer
paa loiiet, men det er glastag og derAa faar vi lys.
Nede i kjelderen er der en stor spisesal, et badeve-
relse og kul og vedoplag. Fomn skolen er der en
stor have med blomster og tr@r i. Bag skolen er det
et stort gaardsrum med to vardspring og to skaa-
tag som vi kan v@re rmder naar det regner. Ved si-

den av skolen er overlererboligen. Lige overfor
overlererboligen er det efi stor g/tunastiksal.

VORT KLASSEYERELSE
Vofi klasseverelse er i tredie etage, det er nummer
13. Det er et stort rErelse ned tre vinduer. Der er
tle ruekker med pulte, og der sidder to og to sam-
men. I alt er det 44 piger i klasserr. Borte ved vindu-
et er der et skab, og i det har vi q4oiet og bsgerne.
I taget henger det frc gaslamper og et temometer.
Borte ved doren staax en tavle. Ved sidenaf tavlen
er der et katheder. Paa v@ggene er det knagger som
\; LDno-r r4iP+ nqq

BADET PA VAALERENGENS SKOLE.
Badet er i kjelderen. Badet bestaar av 2 ruq et pa-
aklrcdnings-verelse og et bade-v€relse. Det er s,.r'
som bader der om gangen, for det er ryv baljer. Ba-
dekonen skrur paa en kmrL saa konrmer det vaxmt
vand. Sebe og borste faar vi af badgkongn til at
skrubbe oss med. Mens vi bader, kleder de andre af
sig. Naar vi har badet alle, stiller vi os op to og to
og siger tak for badet, og saa gaar vi op paa vaerel-
set.

Kassebil.le fra vinerensen Skole cd. 1899



Henrettelser pi Vilerenga lagde folkevandringer.

Artikkelen er hentet fla Sigurd Heiestad,t min er
fra Vdlerenga.

Det er sikk€rt kjent for de fleste at Galge-
berg vai byens rettersted i ganmel tid. Hit kom de
dsdsdomte for i bli lagt pe steile og hjul, hengt i
galgen eller mistet hode pa blokka. Men ogsa Etter-
stad var et rettelsted og den siste henrettelsen fant
sted her i 1864, og far til Daniel Thoresen, kjent
kjspriann fta Totengata pd Valerenga - husket hen-
rettelse! av de to mordeme Pries og Simonsen dette
dret, som ifolge uttalelser pa den tid giorde vold-
somt inntrykk pe det store publikum som vax mstt
fiam. Det var da ogsa en kriminal-sak som hadde
vagt sterke folelser, et regul@rt roword, i d€t de to
hadde lokket en bonde med velspekket lommebok
ut pa Mttur, drept deme og senket liket i sjoen ved
Hoved6ya-

Man kan regne med at hele V6lerenga var
pi bena pi eksekusjon.sdagen 24. april, ja s6 godt
som hele byen var det. Chdstiania r"r fortsatt etr
smiby nermest og 5000 mennesker var derfor vold-
somt mye folk- I den tid var jo en offertlig henret-
telse betrallet som en forestilling, til follystelse og
gm, shekk og advarsel. Hoy og lav samlet seg pa
Justispla.ss. De fleste kom til fots, noen med hest
fo$pent kjerre, atter andrc i fine ekvipasjer. Enkelte
foretaksome personer hadde kjort arbeidsvognene
sine til Etterstad, hvor man - som det heter i en
skildring - kunne fi stiende plass for bedre i over-
skue det rystende draita - mot en avgift pa 12 skil-
ling.

Til A beg)'me med er stemingen pa bpp
hos tilskueme, ikke minst hos dem som flittig har
besokt sl - og kakebodene for a ff seg noe styrken-
de und€r vesten.

Selve skafottet be$Ax av en firkantet tribune
hvor dekket er strsdd med granbar. Autodtene er
kommet pA phss, Akers fogd, Christianias politi,
mester og legekomisjonerl I litt avstand av disse
ster bsddele4 "eksellensen" Samson Isberg, ifzrt

rod trsye og blastripete bukser. Han skildres et
sted slik "En hoy, sterkbygget Inann med gra-
sprengt shiegg og et edell, vakkert ansikt og hjer-
tensgode oyne"

Pries og presten Mohne ankommer og en-
trer tribunen. Pries er rolig, nikker vennlig til de fi
som oppholder seg rundt skafottet. Fogd Eker le-
ser opp dodsdomme4 og med boy stemme taler
presten om at " Synden sold er doden ". Pries og
bans sjelessrger knel€I i en kort bonn og tar deret-
ter avskjed med hverandre. Den dadsdomte 1ar av
seg fiakk og vest, lcreler ved blokken og fir sitt
lommetorkle bundet lor 4,nene. Rolig legger han
hodel pe bblken. Folk blotler sine boder. presen v

kneler igjen og beg]'nner hs!'t 6 lese " Fadervor ".
Da ordene "Forlad vor Skyld , som vi forladel vo-
re Skyldnere ' blir tramsagt, faller boddelens sks.
Legene unde$sker liket, hvoretter hopp og hode
blir Iagt i en enkel tjlerebredd kiste og kjort bort.

Henrettelsen av Simonsen blir mer oppskakende.
Simonsen er tydelig for alle d]?t rystet og shemt,
han er likblek da han fores opp pA skafbttet, tarene
renner uavbrutt. Men han har krefter til A henven-
de seg til publikun Kneletrde fiarrforer han en en-
kel tale som fix tArene til e fl]te hos nange av de
tilsted€v@rende.

Den foferdelige nisgjeming han har be-
gett skyldes at ban uGn Gud hadde vandret lett- V

sindig gjermom verden og kommet pe aweier: "
legg dere Guds ord pa hjerte og beh€d omv€ndel-
sens vei. Betrakt msg som et alskrekkende eks-
empel pA hvor syndens vei furer ". Han ba de som
var forferdet over hans udAd fiki ham til hinrne-
le4 tok et sterkt beveget firvel med alle og ba
boy en bonn til sin Herre og ftelser Jesum
Ikisturl Skarpretteren rnitte hjelpe han av med
toyet. Idet presten beg)nle i si Aam Fadervor,
ropte Simonsen liggende med hodet pe skafottet: "
Herre annam nin And - Heiae Jesus Kristus ! "
Dodshugget faller. Hyl og skrjk hsres, enkelte be-
svimer, men de fleste stAr rystet og tause tilbake.



Slagmark og rettersted

Fra Sigwd Heierstads mbnet fta Ydlerenga

Valerenga ble innledrnet i hovedstaden i 1878.
Sammen med Kvemer, Svendsenga og Jordal kom
bydelen inn under Clristianias administrasjon. Det
var da sparsomt med bebyggelse og folk som bodde
der fsr arhundreskifte kuDne fortelle at det baxe
gikk en gangsti fta VeLbrcnga over Ette$tadsletta til
Bry.L Bar€ noen trehus med hage 16 his og her, og
gatenam var det sehsagt ikke behov for. Husene
hadde narn etter dem som bygde eller bodde de1 t
eks. ltarse-gim. Anders-g6m. Pehers-garo ow.

Navnet ViJerenga- eller Vilerengen- er av-
$1edet av det sarnmelnor;ke Volin eller vollvin som

betSr drkbar jord eller beitemark. Disse beitemar-
kene tilhorte Volin, girden li der en ni firurer pre-
stegaxden og Vdlerenga kirke. I feme tider dy*et
biskop Oystein i Oslo bispestol kom pi de fruktbare
markene omkring g6rde4, som i matrikkelen av
1723 skiftet navn til "Waaler-eng".

Drarnatiske begivenheter har det vErt i om-
ridene ved Galgeberg. Ikke bare har det v@d ret-
tersted- store slag lar vert utkjempet her. I 1197
kjeryet kong Sverre i spissen for birkebeineme en
kmbitt kanrp mot bagleme som da var herrer i Oslo.
Det var pa Gabeberg kong Svere talte til sine
menn etter at baglgme var drevet ut. Vinteren tre ar
seaerc giorde bsndene i Viken og i Oplandene opp

vrsr, de kom ned fta Aker og kong Svere tok stil-

fng pe Gakeberg. Etter a ha kjempet forgieves lnot
bsndene i skraningen pa sorsiden av Kv@mer, lar
Sverre blise retrctt til Galgeberg. Kampene raste
b.ede ved Akerselva og pe isen utenfor Akersnes og
rundt St.Halhards kirke. Men til slutt lykkes det
birkebeineme 6 sli bondeheren pi flukt oppover
Akeb€rg. Etter seiereq kan Sverre igjen saole sine
menn pA Galgeberg.

I 1240 var V6lerenga midtpunldet for kamp-
ene mellom Hi&on HiLkonsen og Skule Jad. Kon-
gen kom sjoveien, mens hertug Jarl dro oppover
mot Galgeberg hvor han rylket sine menll" Kamper"
som endte med seier for kongen, rDarkerte slutten
p6 borgerkigene i Norge.

Fra denne blodige periode gjor vi et stot
sprang, ftam til midten av forrige drhundre da gar-
den oppe pi hoyden med tilhsrende oorede! ble
kjspt av o.r.sakfsrer Cad Christian Salomonsen-
Fru 1863 begynte han e stykke og legge ut sine
narker og lakker til salg, og nA tok etter hvert b€-
byggelsen til 6 s\de opp i distdlilet. I 1880 ble Vi-
lergnggata opparbeidet, sA Danmarksgata og de
nange tverrgatene Mellom Galgeberg og Etter-
stadsletta. De stinkende kloakkene Munkebekken
og Ette$tadbekken ble overbygget, og bebyggelsen
pa Valercnga fikk rettvinklete kvarta.ler, og etter
datidens forhold ganske brede og velskikkete gater
for trafikken-

forts. side 6
Sommerens Travlop.

I seinere Ar var det heldigvis andrc gnmner til folkaandrirrg opp til Etterstad. Bilderfra "rore Hesb"



Slasmark.... forts. fra s. 4 Henrettelser . . ..forts fra s. 4

Konene mette ned til Kvemerelva med kles-
vaskerl og drikkevann n det ogsa shalt med pa
Vilerenga. VaIm ble hentet i "Skare-hagan" som
hadde navn etter rarinemaler Skare, og som li der
Kampen garnle{em holder til. Det fantes ogsa en
spring ved jembanebrua i schweigaardsgate, og se-
nere kom det en "tretut" pe Justisplass ( Galge-
berg), der kon€ne sto i ko for a hente varm.

Noen 6r senere ble den neste og siste dodsdom eks-
ekvert pa Gakeberg, men da var det en amen enn
Samson Isberg som forte oksen. Da 16 han selv i sin
grav. Det onske han hadde uttrykt etter heuettel-
sen av Pries og Simonsen ble oppfrlt: " Dette i dag
var en forferdelig tung plikt i oppftlle. Og jeg hn-
per Gud vil spare meg for e utfore flerc heffettel-
ser.

Fotoutstillingen 6. og 7. oktober 2001

Historielagets fotoutstilling i KonfinnantsaleD hssteD 2001 ble meget godt besakt av bide historielagets
medlemmer og ndvaerende og tidligere beboete pe Va{erenga - samt av folk med erl mer {em tilkn}tning til
bydelen.

Det dukket opp eldre mennesker med gamle bilder og med historier som bide var overraskende og interes-
sante for rdrt arbeid i histodelaget. Blant annet fikk vi besek av tipp-tippoldebamet til den legendariske enka
etter biskop Chdsten Scmidt pi Vaalerengen hovedgaard som dsde i1804 - Ingeborg Catharina Steensgaard,
fudt Birkdnbush (ogsa kalt Buska).I 1806 ble hm gift med kjsprnann Lars Steen.sgaard,som hadde gerden til
1852. Det ikke helt unge tipp-tippoldebaxnet hadde med seg et portrctt av denne omtalte fruen pe hovedgar-
den som vi fikk alfotografere - og hun hadde hiLpet i fi en omvisning i <salene>. Dessverre vet vi at dette
ikke lot seg giore, det er ikke mye igjen av fordums storhet i den nav@rende prcstegArden.

En annen eldre dame overrasket med a vise oss sin mors stilbok fra VAlerenga skole i 1901! Et hundre ar
gammel skevet med nydelig s(arrnskrift og med et vaxiert innhold av stiler og dillater. Vi fikk lov til 6 ko-
piere bok4 og vil gjengi noen av stilene etter hvert i avisen (Mer ganmelt enn n)'tb). I tillegg hadde hun og-
sA med seg et klassebilde fta 1899, som ogsi ble avfotografert.

Til 6 begFme med tar vi med en stil hvor denne piken, som da gikk i klasse 64 beskriver hvordan Vaaleren-
gers skole var for noyaktig 100 ar siden. Stilen kan du lese pi side 3.

Argang 4 nr. 4



Medlemsmote 19. november 2001

<<Teglverkene - fra leire til ferdig stein>

A,rcts siste medle[Bu]ste var viet historien om teglverkene i Oslos ostre bydeler -
og Nygaard teglverk pe Ettentad ble gilt en hell spesiell oppmerksorftet.

Kveldens foredragsholder Lars Olle Engaas, som er oppvokst pa Nygaard teglverk,
ga oss en meget interessant og illustrende innfuring i produksjons-metoder, fiam-
drift, tekniske detaljer med mere - fram til ferdig tuiket stein.

Engaas krydrct sitt foredrag med rnange selvopplevde historier fta sin tid som hjel-
pegutt pA teglverket fa 10-6rs alder og ftam til mer selvstendig arbeid som tenar-
ing. Arbeidsstokken besto av til dels sesongarbeidere som f eks. svenske rallare og
norske skogsarbeidere, men ogse fast ansatte. Arbeideme bodde i srni brakker med

- 'ere karer pA hvert rorn bare siefene hadde b€dre boforhold. Pe Nygaard teglverk
\i

mulsrem I1l nusDyggmg.
ble det mest lagd vanlig

Blandingsforholdene av leim avgjorde om steircn ble tett eller mer porss. Ferdigblandet leire bb se eltet,
presset og kuttet - deretter plassert i en ringovn til tsrking. Via bilder pA over-head fikk motedeltakeme et
innrrykk av den afteidskrevende og ttmge pioduksjonsprosessen som teglverksarbeidet var.

Det fintes en rrengdg teglveik i Vebrengas neromride, spesielt nelnes Jordal teglverk. To av histodelagets
swige medlernrner stammer Aa familien som drev Jordal teglverk i mange 6r. B6de Leif Kire Chistiansen
og Jan Willy Ramberg kunne bidra med utfyllende opplysninger om driften.

Etter foredraget ble det gitt en kort orientering om aktuelle saker av lagets leder, og de over 60 frarnmstte
kunne avslutte kvelden med hyggelig prat og vafler/kaffe.

Bjorg Staat
rel

Lars O. E gaas

VI IL
Argang 4 nr, 4 Stdende til We, sonn til Egberl(sbesqirer Rambe,'g pd Jordal Teglrelh ca 1915
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Stliret og arbeidsgrupper
i V&lerenga Historielag

Even Haugseth
Bjom Arild Qer<lalen
Bjsm Gmnlund
Bjory Staal
Laila Normar:n
Ame Mustad Sffensen
Urmi Graolund

Arbeidsgapper i historielaget:
Uigivelse av bildekalender:
Kontakt Even Haugseth tlf 22 57 0t 66

Fotoeruppe fttogafe.ing, innsamlingog
ar&togmf€ring av bildq:
Kontakt Bjsm Cmnlund tlf.22 68 34 05

Idrcttsgruppe prosjekt om bydelens idrettsmiljs
Kontakt Bjsn Adld qerdalen df90 91 92 50

Int€rvjugruppe intenju€ intercssantemenneske!
Kontakt Bjsrg Staal tlf 22 61 40 33

Medlensavisa ver
Konlakt kilaNormam tlf 22 67 46 75

Velerenga Historielag pe iffemett:
vaalerenga.histlag@o2i.net
http:/ rcme.czi.netvaalhist


