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:'''. --'" . -'-.. '..' -.. -s\_/ Bakte rckke, ta venstre: Tho eifLie, Ola Sasen (faren til Rnur, Ole So i, ukjent, Ole
Opphein, ? Natvik, rvent, rbent

ukient, ? Hateen (bo&le pa politistasjonen) F nektisen (jurkten) ta Gronland politi-
stasja4 Pelter Rdholt, uvent

Bildet skal v@re tatt ca 1920, utenfor Valerenga Politistasjon. Som dere kan
se, har vi fitt nawene pa de fleste, men mangler noen. Kjenner du dem? Ta
kontakt med fotogruppa (Telefonnr. finner du pi baksiden).

Historier fta og rundt politistasjonen er ogsa av interesse! Hjelp oss 5 ta vare
Da historien!
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Byggeplaner pi V6lerenga!

Lndertegnede var 13. april invitert med pa
Vdlerenga Vels befaring i bydelen. Hensik-
ten med denne var A fa de fiarnmotte blpoli-
tikeme og -planleggeme til i redusere dagens
utnyttelsesgad og byggehoyde i forhold til
gj eldende re guleringsplan.

Vellet redegjode for de miljomessige konse-
kvenser man vil fa med storbyggene ovenfor
Sotahjffnet, og pA feltene nedenfor Inge-
borgs gate mellom Viierenggata og
Stromsveien. Bya[tikvarens rcpresentant
L:unne

ileder'n har ordet!
I
I Folkevandring pi V erenga!

At vAn hjstorielag kuue samle om-
kring 200 til bydelsvandring, var lartgt over det sty-
rct hadde drsmt om pd forhfurd. Mange av medlem-
mene stilte tofast opp. Folk med e[ eller annen til-
knFfng til Valeienga s)'ntes ogsa det vai verdt A
komme hit og vere med p6 tur. Dette gleder oss!

Det var $erde ai pe rad at vi arrangerte vandring i
bydelen. for hre tu siden klane vi Lnapt 6 samle 25
stykker. Denne ganget var vart alrangemefi en na-
turlig avslutning av Vilerenga-dagene, og vi hkk her
ekstra reklame gjennom flere media,

En aanen gledelig ting for st].re1var at vi fitk aktivi-
sert to av medlerDmene til A lede vandringa. I og
med at vi har en virkelig trikteentusiast pA med-
lemslista, var det natulig 6 sporre han om han kunne
ta biten om Valerenga-triklen.

Det var ogsa n€rliggende e spore sogrepresten om
han kunne fortelle historien til det huset harl bor i.
Ekstra trivelig var det at vi fikk komme im i byde-
lens nyoppussede finstue, korfirmaitsalen. Den in-
tercssante inforuasjonen om trikken og hovedgir-
derr som omviseme hadde laget, var ogsA kjempefin.gledelig fortelle at de skulle se pa bevaring

av bade Etterstadgala 2 og 4 samt smehusene
i Velereqgata 10, 12 og 14. Da vi fortsatt
iLle bar hsrt noe lla del holdet, Lil later vi oss
i purre p6 dette for ferien.

Under oppsurnmednga var det sjokke.ende a
h@(e at edrelte bydelspolitikere fortsatt ikke
har konmgt over at det er en bom ovenfor
Galgeberg. For vedkommende var det fbrfer-
delig at han ik*e kunne kjorc sin egeo bil fta
Kvemerdalen over Galgeberg og oppover
Stromsveien.

Vi lillaler oss e spone: IIva slags miljo had-
de vi han p6 Valerenga dersom Stromsreien
fotsatt hadde v@rt Spen for fii gjennomkjo-
dng?

v

v

Historielaget ser ftam til et fortsatt sanarbeide med
disse to. Nar vi skal ha vAr hadisjonelle fotoutstil-
lirg andre helg i oktober. hiper r i i kume r ise noe
av Jobrny Vaagas rikelige samiing av bilder og trik-
keting. Som Einar Gelius nevnte, kan konfirmantsa-
len komme ve1 til nltte hvis vi har behov for storre
loka.ler enn bydelshuset kan by p6. Det blirjo gaaske
spesielt med en se floft sal som atpe til ligger p6
g5-rden som rar opprimelsen ti l  bldeien.

Et behov som vi merket oss, var imidlertid at vi tl€n-
ger bedre lyduts4'r slik at vandreme bedre borer hva
som blir sagt. Dette mi vi gj6re noe mcd til neste

l*-*
Stt'ret onsker alle vere medlemmer

]EN 
RrKrrG GOD SOMMER!

lEven Haugseth
leder

€
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Bli med pi Pilgrimsvandring!
I middelalderen gikk den gamle
pilgrimsveien fta Oslo ti1
Nidaros gjeDnom Groruddalen,
over Romerike til Hamar og vi-
dere nordover. Men for pilgd-
mene tok fatt pa den laoge pil-
grimsleden matie de passere
Gamlebyen og valercnga.

I samarbeid med Gamlebyen
Histodelag , VAlerenga Histo-
delag og Pilgdmskontoret vil
det bli an:dngert en vandring
langs den veien pilgrimene
gikk i vdrt disail'1.

Onsdag 25. august, molested
er Sota-Ejornet, H 19.30.
Eivind Luthen fra Pilgrims-
kontorct vil lede gaogen fta
Vd,lerenga til Garnlebyen.

Middelaldere!, pilgrimene og
deres vandring horer ogsi med
dl ver histode, men er en side
av histoden som ikke er str
omtalt og kjent blant folk
flest.

Her er en anledning til & rette
pa det - velkommen til
'pilgrimsvandring".

historien til husene, og litt om
vfu interesse for 6 bevare dem
og fe nytt liv i omredet. Etter-
pe bk vi kontakt med en
av r€presentantene som tilbsd
a ta opp saken i arbeidsutval-
get. Defle ble giort 10- mai, og
saken blir behandlet der for 5
komme opp i et bydelsutvalgs-
mote til hssten.

56 fir vi se om politikeme
konne tenke seg noe annet enn
gt sanmerhengende
belte av barnehag€I fia Kloste-
ierga til St. Halvards gate. Det
er i hvertfall ikke med pi i til-

helgene er det temmelig dsdt
p6 Galgeberg.

\'1 F@LGER MED I SPEN-
NING UTOVER HOSTEN!

-Ere Hdugseth

q,r

Galgeberg 2
(oppfolging fra forrige nummer)

Som vi skev i forrige "Mer
gammelt enn nytt", har bydel
Gamle Oslo planer om enda en
bamehage i Galgeberg 2.

Historielaget har forsslt 6
foreslA for bydelspolitikere og-
planleggere at det kanskie had-
de vrrt hyggelig for byen at
denne flotte eiendommeu kun-
ne by pi f. eks. et Thorbjom
Egner-galleri/museum, serve-
riugssted og forsarnlingslokale.

Vi la fiam disse ideene pi
"Apen hah'time" fsr bydelsu!
valgsmgtet 23 . mars.

Iore omriidet nre
Bydelsutvalgsrepresentantene mulighefer fot futtu"ufri"iL"- g#
fikl< bren sin ekemplar av et ter. En barnehage
skrir som vi hadde laget. Der6er levende bare pi dagtid om
hadde vi skrevel lin om hverdagene. Om kveldene og i



Vilerengen Hovedgird

Girders oppdnnelige naln
var Volin eller Valin - en
sammensetning av vall og
vin. Vin-navnene fimes som
regel midt i de beste jord-
bruksstrskende, og de hffer
til de eldste gArdsnavn vi
kjenner.

Fo$te gang man tror a state
pe na\aret i historisk tid, er i
Hakon H6tonssgns saga i be-
retningen om slaget i Oslo ir
1240. Noen ti6r senerc stoter
Yi igien pA Vofin-na\arcl den-
ne gang i Magnus Lagaboters
bylov fta 1270-Arene hvor
grensene for Oslo trekkes
opp. Her heter det: Toyenbek-
ken danner nordre grense, og
fra bekken nordenom Ake-
berg og til bekken pe Marte-
stokker (Ga]gebe.g) og til
grinden p{ Volin. Man vet
ikle hvem som eier gdrden pi
denne tid, men det e1 saDn-
srdig at den allerede pa dette
tidspurkt tilhorte Oslo bispe-
stgl.

Forst ?A 1300-talet
fir vi giennom biskop
Eysteins jordbok sikker be-
skjed om eierforholdet. Her
fiffIer vi at Volin ell€r Valen
hsrer iDn under bispestolen -
og at den gir en Lmteh pa l0
mark i penger. Det virker som
om biskop Eystein selv over-
tok og drcv girden for egen
regning - det mA ha vert om-
lsiog 1390 - i motsetning til
tidligere da bispestolen for-
paklet bol1 eiendommen. Det
vax ikke noe sm.ibruk han
sl:ulle drive, den var pi borti-
mot 200 mAl og det var kom
som ble d1'rket.

Det hffte ell kvern til
under Vilen, den mi ha ligget
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ved Alnaelven der hvo.
Kvcrner ligger i dag - mea
denne hadde ikke Oslo bispe-
stol eiendomsretten til. Deri-
mo1 eiet deo en kvern ved
Akerselva og hit ble den stole
komavlingeo bragt.

Senere er ook deue ei-
erforholdet endret, for i sld-
ten av 1500- ercrc flir vi vire
at det horer to sagkvemer til
Valen.

Biskopenes intetesse
for V6len har nok stort sen
v@rt rent okolomisk. Det er
fo61 natuelskeren og huma.
nisten, biskop Jeos Nilsss!,
som her skaper seg en som-
meresidens. I et av sioe latin-
ske dikt fia 1585 n-al han gilt
et stenningsbilde lia Velen -
et av de forste fo6ok pe en
kunsherisk skildring av nonk
Ilahr.

"Her hvor den ilende bekk
vanner VAlens marker
og de &ultbare akene uleo-
for byen, og hvor den ut€n I
stanse gar gteonom Oslos
mure kan vandreren koome
fra sst fra bakketoppen se de
befestede timene, der hvor
solen dukker ned i de vestlige
vanne, og {emt borte ser ban
en rodgyllen stjeme".

Da byen ble flyttet et-
ter bratroen i 1624, ble gar-
dcns areal en del beskiret.
I 1600- og 1700-6rene var
garde[ ikke et selvstendig
matikulert bruk. I matrikke-
len for 1723 1A "Waaler-eog"
som en av oslo bispestols
"pertineoser" - (tilbehor). Fra
slutten av 1700-Arene forsviD-
ner det gamle ValeE-navnet
helt.

Frr "Biskopens Edkesale"
til "Hovedgrird".

I begynnelsen av
1800-tallet gfu Valerengen
over i en ny fase av sin histo-
rie i det den i 1804 blir enke-
sete - erl form for pensjon -
for biskopens enke. I den
kongelige fororddng heter det
ar "den Bispestolen tilligger-
de Jord-Vei, Vaaler-Engen
keldt l/4 Miil fia Christiani4
hvorpaa kan fgdes 4 Kser og
I Hest skal v@re Enkes€te
for Biskoppens Enke".

B iskop Chr is ten
Schmidt, dod 1804, var den
fsrste og visstaok den siste
som hadde VAlerengen som
eukesete. Han etterlot seg en
rmg enke, som hadde vert
bans husholderske, men som
pA slutten av 1803 klarte a
tekke den aldrende biskopen
til alteret. Hennes pikenavn
var Logeborg Catharioa Bir-
kenbusch, og hun er beskre-
vet som heller stygg enn pen -
men hun var hva bondene
kalte "Et levandes Quind-
folk". Den unge enken for-
paktet bort Velerengen, og
levde etter datiden et behage-
lig liv- I 1806 gifter hun seg
pe Dytt med kjopmann Lars
St€elsgaard. Ekieparet be-
holder disposisjonsretten over
Vlleredgen, og i 1827 fir
[-als Steensgaard kjopt ger-
den for 4000 spd.

c
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I det tinglyste *io6e
ble Vilerengeo HovedgArd
brukt for furste gang. I hans
tid ble den store frukthagen
anlagt.

I 1852 gar gafden over
til hans sorn Carl Steens-
gaard for 9133 spd., og 11 5r

Bacbke for 16600 spd. Den
siste dsr like etter, og hars
hahpat blir av boet solgt til
Salomonsen for 12000 spd,
Den sterke prisstigningen
skyldes nok forst og ftemst at
mao i oaerheten hadde frtt in-
dustri i ekplosiv un'ikling -
serlig da KvEmer Brug.

Med salomonsefs
overtakelse .begynrrer VAle-
rengen Hovedg6rds siste, men
kanskje mest glansfulle pedo-
de. Sslomonsen hadde stor
o m g a n g  m e d  d e
"toneangivende ketser", og
hans kone Ingeborg var datter
av brukseier Sehlie pd Hed-
marken og vant til sto.e for-
hold og slrte en utstrall sel-
skapelighet med sikker hand.
De valce stuene pi Vilerea-
gbn Hovedgird var smalfullt
innredet og husjomfru og pi-
ker sorget for auetningen.
Koninunen overtar.

Vaierengen Hoved-
gerds aleal ble stadig mindre,
Salomonsen solgte uruu 1om-
ter. Da han solgte eiendom-
men til kornmunen i 1897,
var det bare 27 mil igien. F6
ar i forveien var VAlerenga
skole bygget rctt overfor ho-
vedbygningen, og skolens
elever kan iia sine Isrste ar

huske Salomonsens hage med
sioe fristelser innenfor et hvitt
stakittgjerde.

V6lerengen kirke ble
bygget rett ved siden av ho-
vedgarden, og hagen ble lagt
ut til park omkring kirken,
bare den n€rmeste delelr
rundt huset ble spart. Etter at garden ble bo-

byantikvar har dannet seg me- Krefter har vert i svitrg for A
ninger om dette, basert pA his- fa. revet ogsa de siste rester av
toriske utsldfter og hva lag- Valerengen, som for samme!-

irene foretok Salomonsen en
storre om-og pabygaing. Hu-
set ble lagt ul med en varel-
sesbredde i hele sin lengde og
fikk pebygget 2 store arker.
Det er ved denne anlednirg at

matlll
lbrtalt:
Ved hans fars overtakelse av
garden i 1863 var det en ene-
tasjes bygning. Av et maled
iia 1848 kan man se eq
empirebygning med 9 eller 10
vindusakser og hoyt loft. Ho-
vedhuset bercr stilperiodens
rene trekl, og fruLlhagen har
vokst seg stor.

huset fd<k det preg av schwei- 49r.r
zervilla som det har i dag. F

senele kjopes den av over- 6glig for sognepresten i Viie-
rettssaldsrer Carl Christian Hvor gammel er s6* rengen menighet, har det i@rt
Salomonsen og Svend {W hovedbygningen? Tidligere foretaft mange forandringer.

Olaf Salomonsen har slutdngen med Alet var by-

I midten av 1870-

ens enes'te og siste prcsbgerd.
Men - ftemdeles ligger den
der og rcprcsenterer en land-
lig idyll pi den vakre boyden
mellom Alnaelven og Ho-
vindbekkeo - som begge helt
eller delvis er forsvunnet fia
jordens overllate.

Opplysningene er henkt fla
Else Boyes artik*el i
St. Halvadn.4/81.

-Bjorg Staal

s
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Rosendal - en perle i sst. Del II

Forste del aY den e artikkelen
fl7kket vi i foftige nummer ar
bladet.

Av Leif :lhingsrud

Nex denne bebyggetsen (Rosendal
red. anm) kom opp og hvem som
bodde der den fsrste tiden, er det
ild(€ se lett a bringe klarhet i.

Navnet Rosenalal €t opPlagt ikke
se gammelt. SantsY{igvis er det
en oppkalling etter baroniet i Har-
danger. I manntallslistene 1ia
I830-tallet er ikke stedet nevnt.
Men det kan jo bare bety at det
baip.var i bruk som sommerhus
elleilandsted. Forst i 1842 er det
f*i ijdsetting. Vaktmester H. 01-
sei!'60 ar, med mailam og he
mindreirige bam, bor der. Ifslge
mannlallet eier harl stedet, men
"foiegiver at fl-ote til Byen til Fo-
ra!.{et". Hva slag hus han hadde,
fortelle. sjolsagt mannlallet ikke
noe om, men et kart 1ia omtrent
samme tid, viser et par hus der.

I 1 85 1 blir det forste gang tatt oPP
takst pi husene pi Rosendal. Ni
er d€t hoyesterettsadvokat Hei-
berg og kandidat Heltzen som er
eiere- Takstmemene mefte oPP en
bygning av tsmmer, nermere O've
meter lang, av varierende bredde
og i en etasje. I den ene eoden var
det bolig, elle$ var det "Laave og
Lade". Denne bygtringen gikk i ett
med et minalrc uthus, og det hele
var "beliggende flere hundre Alen
fra eihvert andet Huus". Som bo-
lig mA dettc ha vert heller enkle
greiene. Ny takst ble tatt oPP fem
ei senere. Eier var da enkefru
Paulseo, og verdien ble satt en del
ned. Det tyder pa at bygnmgene
sto og fo.falt.

Iltparselleit g ga godfornrue
Ner takstmemene kom Pi sitt
neste besoh varen 1867, hadde
stedet skiftet eier to ganger, og ne
var det vognmann Christoffe.
Ilansen sodl satt mod det. Husene
var "aldeles fomndied€". Del1
gamle hovedbygtringen var om-
gjort til et minilre varingshus,
dels av tommer, dels av bindings-
verk med utvendig fakmur' Det
gafi e uthuset var revet og e$tat-
tet med €t n)41, ogse dette dels av
tsrnmer og dels av uhnurt bin_
dingsverk. Men tre var ikke be-
byggelsen alene i omddet. Han-
seo kjspte ikke stedet for e bo Pe
lande1. men for e dpalsellere
tomter. Muligens hadde fonige
eier, byggmestet David Larseq
startet, men det meste ble solgt i
Harlsens tid, fra ca. 1860 av

Christoffer tlansen var fodt i Ski
i 1826 og kom til Icistiania drsYt
tredve er gammel. I folketellingen
som ble tatt opp 31.12.1876 oPP
ga han at sonnen Hans var fodt i
Ski i 1856 og datteren Heriette i
Kdstiania to ir senere. flan mri'
aftse ha kjopt stedet ganske raskt
etter ankomsten i hovedstaden.
Og noen derlig ilvestering var
det samerur ikke. I ligningen for
1880 stAr han ded en ersimteld
pe to fusen kronel og en formu€
pa t'.ve tusetr. Mirnge vognmem
tjente bare tre - fre hundre kro-
ner i eret. Han mette med andre
ord ha sifl vesenlligste i ltekt fra
eiendomsalrilia. 0g pengene kom
godt med. Selv om inntekta vari-
erte m€llom to og to og et hah't
tusen konea, svant formuen etter_
hvert hen. I 1890 ble hall lignet
for torten tusen; fire ar senere
for bare det
halve.

Innjbirernes Jorstad
Utbyggingen pa Ros€ddal gil* i
to etapper. Allerede i lignqts
protokoll€o for 1862 er det Dcfi
Atte hus der, mell uten no€t
adresseangivelse. Sannsl,nligvis
le d€ fl€ste av deln langs vestl(an-
ten av eiendommen, i det som se_
nere skulle bli Odalsgata. I 1869
ble det tatt oPP skattelakster Pa
de bygningeae, da de med to unn-
tak ikke var bmnntalsert. Takste_
ne viser at Sbomsveien, ostsida
av Odalsgata og noldsida av
Solzrgata da var nennest helt
tettbygd.

Derctter me det ha vErt liten bYg_
geaLlivitet. Folketellingetr fra
1876 vist€ at det da stadig ikke
var mer enn ti bolighus pi Rosen-
dal. Med {a unntak la alle i det
som senerc ble kalr Odalsgata. t
tillegg. kom busrekka langs
Stromsveien- I de ti husene bodde
det 69 mennesker, og tellingen
oppgir fsdest€det for 34 av dom,
stort sett alle de voksne- Se*s
personer v:r fodt i Aker, fem i
Folio og Enebakl, seks i Solsr,
fire i Ostfold og s)'v i Sverige.
Kuli en p€rson var Fa Kristiania
og en fia Romerike. Rosendal var
tydetigvis en innJlltterforstad.
Mennenes yrke varierte en del,
med fire formere som den storste
y*esgrupp& Ellers var det arbet_
dere og he[dverkere. I Shomsvel-
en var det mange vognmenn og
smfiandlende-

Fortsetter i neste nummer!
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l-.-.-'



Den store fblkevandringen p& V6lerenga 7. juni 1999

2OO MED Pi.
BIDELSVANDRING PA
VALERENGA.......

Mandag 7. juni 1999, H.18.00
Mote sted : Sotd- Hj olhe t
Program:
"Trihken pd Vdlerenga"
Vandring langs deler av den
gamle trikkerutq, ledel @
Johnny Vaaga.

"Vdlerengen Hotedgdrd -
Geistlig Gods i 500 or".
lrandringen fottsettet til Pre-
ste gdrden, og Konfrmantsalen,
llvol sogneplest Einar Gelhts
fofteller historien om Vdleren-
gen Hwedgard - opphawt til
bebyggelsen i bydelen.

Etier en regntmg formiddag
dukket sola ftam og vi fikk eo
fin og varm somrnerkveld -
spesialbestilt for bydelsvand-
ring! Historielagets leder Even
Haugseth, sosket den store fo.-
sarriingen velkormen - oer-
mere 200 hadde m6tt fram for
A delta i arangementet.

Trikkeliojen til Velercnga
(Vaalerengen som det da het)
ble adagt som en sidelinje til
Oslo-linjen fia krysset Osloga-
telSchweigaardsgate.Apningen
av linjen s$edde 3. mai 1900.
Johmy Vaaga, som ledet
"trikketuretr" hadde laget og
{ett trykt opp, en meget god
odetrtedtrg om Valereng-
trilkens historie. Her kan man
lese om utviklingen gjennom
irene - fia 1900 til 1968. T A
begynne med val ruta ganske
begrenset, men dekket etter-
hvert storre deler av bydclen-

@stensjobanen gil* ti1 a begm-
ne med baxe mellom Etierstad
og Oppsal, og man matie ha

overgang til bltrikken" rnen
1ia 1937 fikk mar €q ordning
slik at Ostensjobaren ble
kombinert med Lilleaker/
Berumsbanen til en lang linje
Oppsal-Kolms.

F s r s t e  s t o p p  l a n g s
"trikteruta" var Ette$tad,
hvor trikten hadde endehol-
deplass fra 1926 tit 1959.
Deretter gikk tulen oed til
Hedma*sgat4 hvor Vogr-
ballen til Oslo Sporveier ble
oppturt tidlig pi 1920-ta11et -
og var i drift fram til tredleg-
gelsen i 1968. Her ble blant
annet utrangede vogner brent
i alle ar - den siste i oktober
1969.

Videre ble "vandreme" guidet
til Strsmsveien/Totengata,
hvor det deo 2. august 1958
*iedde en meget tragisk u-
lykke. Et vognsett pa
"Lilleaker- Ostebsjobanen"
tar fi,T utenfor Totengata l.
FirE personer dsr med en
gaog, mens den femte dor pe
sykehus av skadene kort etter,
Dette var den stfiste ulykken
med sporveidrit i fte<lstid i
Norge.

Neste stopp var i krysset
VAlerenggata/Ingeborysgate,
hvor trikken i sine iorste 6r
hadde ostespor fram til lin-
jen ble dobbeltsporet. Senele
anlegges en vendeslo,4e fta
Strfinsveien via lngebofgsga-
te til Velererggata.

Arene 1956157 var prcget av
storc ombygningsarbeider. Pa
Galgeb€rg endres topo$a.fi en
ved at gateniveet senkes, St.
Halvarsgate giores bredere og
hus rives. Dette utfsres fordi
Lambertseterbanen er udder

bygging og skal ha sio n&
her. Galgeberg ble sise Solp
pA \rikkeruta".

Vandringen gfu nA til PreC
g6rdeo, hvor sognepre* Einr
Gelius skal gi oss Vdlerengea
Hovedg6rds historie. Men" €*
problem oppstar n6r deE store
flokken kommer ftam til Pre-
sbgAxden, Hvordatr i all ver-
den skal en fi plass til alle?
Korfimantsalen er slett ikke
sa stor, folk satt pe stoler, pA
gulvet og sto langs veggene -
mens ooen dessvere mette
bli igjen utenfor.

Sogneprest Gelius fortalte om
Vilerengen Hovedgar4 som
hax sin historie helt tilbake til
1200- 13o0-tallet.

Det var gn intercssert forsam-
ling som fikk hsre om gerden
som bispesete, enkesete, stor-
gods og piestegerd.

Mer refererer vi ikke ni da
historiea om VAlerengen Ho.
vedgard er tuykket i sin helhet
i dette mEnmer.
Vandringen ble avsluttet med
vafler og kaffe, og Vdlerelga
Historielag takl€r alle som
har medvirket til at arange-
mentet ble sa ve[ykkel

PS. Onsker noen e ft tils€ndt
skiftlig orientedng om trik-
ken eller valercrgen hoved-
g6rd - ta kontakt med styret

-Bjsrg Staol
rcf



ammelt enn n)'tt

cmal va,lq@galis{ag@c2i net

Kalender

Medlemsmster 2. halvar 1 999

25.aug. 1999 Pilgrimsvan&ing
Fremmote Pd
Sotahisrnet kl 19.30

8-10 okt- 1999 Fotoutstilling

Hedmdrlcsgats 2

15. nov, 1999 Medlemsmote
Tema aDnonseres senele

Vi snsker alle vire medlemmer
en riktig god sommer!

Even Haugseth
Bjom tuild Gj€rdaletr
Bjom Granlu
Bjsrg Staal
Laila Normtntr
Ame Mustad Sorensen
Unai Granlund

s.$

Sfyret og arbeidsgrupper i Vilerenga Historielag

r,eder:
Nestleder:
Kasr€rer:
Seketar:
Stfemedl
Vararn€ill.

Utgivels€ av bildek€lender for 2000 kontald:
Even Haugseth tlf: 22570166
Fotogruppe - fotogmfering, innsamljng og ar{otog.afering av bilder'

Kontakr Bjsm Granlund tlf: 22683405
Idrcttsguppe - prosjekt om bydelens irirettsmiljo.
Kontald:Bjom Arild Gjerdalen tH: 90919250
Intervjugruppe - intervjue interessante memesker.
Kontald: Bjorg Slral df 22614033
M€dlemsavisa ver, kontallpenon Laila Normam df. 92 21 61 2l

VakrengaHistorielagpainiemeft vaalere4a.hisdag@c2inet
http:/,&ome.c2i.net/vaalhist


