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God Påske!
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2015 – et år med flere spennende arrangementer
Av Even Haugseth
på møtet at den økes fra 2016. Vi
vil gjøre økningen mindre brutal
ved å inkludere kalenderen. Da
sørger vi samtidig for at opplaget
på den blir på et greit nivå, og
medlemmene får noe konkret
tilbake for økningen. De fleste
ønsker vel egentlig en fin kalender
fra Vålerenga. Hvis en ikke vil
ha den selv, kan den gis bort.
Valget gikk også fint. De fleste
tok gjenvalg. Haide S. Østreng,
som har vært vara det siste året,
ble valgt inn som nestleder etter
Knut Roar Westbye. Ny vare ble
Reiner Schaufler, bedre kjent
som mannen til presten. Han
tror vi at vi kan få god hjelp av i
redaksjonsgruppa vår. Vi ønsker
Haide og Reiner lykke til i sine
verv.
Januarmedlemsmøtet vårt ble
et vellykket møte, både fordi så
mange kom, og fordi det var et
annerledes og spennende tema.
Ronny Arnesen, en brannmann
med dykking som hobby, gjorde
kvelden riktig så interessant
for oss. Vi fikk høre om dykk
på mange ukjente steder. Har
også snakket med han etterpå,
og nå står Vålerenga for tur.
Byantikvaren vil hjelpe han så
han kommer inn bak gitteret i
muren og inn i tunnelen under
parken. Han har lovet å holde oss
underrettet om hvordan det er der
inne.
Årsmøtet i mars ble avholdt i
den flotte konfirmantsalen i
prestegården. Møtet gikk pent og
pyntelig for seg. En innholdsrik
årsberetning vitner om at vi
hadde et nytt aktivt år i 2014.
Et oversiktlig regnskap viser en
bra økonomi, og at vi er flinke
til å få tak i penger der det er
mulig. Både Grasrotandelen,
frivillighetsmidlene fra bydelen
og momsrefusjonen ga oss
betydelige beløp i fjoråret. Det
er lenge siden vi har satt opp
kontingenten, så det ble bestemt

Nå er det påske, og da blir det en
liten pause. Allerede 14. april er
det medlemsmøte. Denne gangen
skal vi på kino. Vi viser film om
Vålerenga. Det blir en ny erfaring
for oss, men greit å prøve det ut.
Vi kjøpte for noen år siden
en kopi av filmen «En treby i
storbyen» fra NRK. Den kan
vises for medlemmene i en lukket
framvisning. Gled dere til å se
hvordan det så ut på Vålerenga i

1980. Store forandringer selv om
en kjenner seg godt igjen.
Tradisjonen tro, vil vi også i år ha
et utearrangement i årets lyseste
måned. 2. juni tar Jane Ennis oss
med på tur igjen. Vi har tidligere
hatt vandringer i områder rundt
Vålerenga. I Gamlebyen har vi
ikke hatt noe til nå, så valget var
enkelt. Det er den gamle historien
hun vil fortelle oss fra.
Dette kommer til å bli
kjempespennende med all den
historien som er der, og alle
stedene som vi skal innom.
Vi håper på fint vær og bra
oppslutning.
Allerede nå har vi begynt å tenke
på årets fotoutstilling som går av
stabelen andre helg i oktober.
Av temaer som vi kommer til å
satse på, er bl.a. Frimerkeutstilling
om Vålerenga, Bedrifter på
Vålerenga, Sabotasjeaksjoner
på Vålerenga under krigen,
Russerfangeleiren på Etterstad og
FØR/NÅ-bilder. Kanskje er det
noen av medlemmene som har
forslag til andre temaer også?
Da gjenstår det å ønske dere alle
en riktig god påske.

Påminnelse:

Får DU e-post

FRA HISTORIELAGET?
Hvis DU mottar e-post innimellom
fra oss, er alt i orden. Hvis du ikke
har hørt fra oss på lenge, er det
noe som ikke stemmer. Da er det
fint om du sender oss en e-post til
kasserer@valerenga.org
Du vil da motta påminnelser om
våre møter og arrangementer. I tillegg sender vi også ut litt annet om
ting som skjer på Vålerenga, eller
informasjon som medlemmene vil
dele med de andre i laget.
2

Hvis du ikke har e-post, fortvil
ikke, for medlemsbladene kommer
i posten til alle. Der står også datoene for møtene og arrangementene
våre. Det er like godt å notere seg
dette med en gang en får bladet.
På vår nettside står også mye interessant. Besøk den nå: http://www.
valerenga.org/
Vi er også på Facebook: https://
www.facebook.com/valerenga.historielag
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Barnearbeid i Norge
av Ragnhild Strømme

Fotograf: Ukjent. Bilder fra historielagets arkiv

Nitedals Tændstikfabrik på Grønvold ved Helsfyr.
På fjorårets fotoutstilling andre helg
i oktober, hvor temaet var BARN,
hadde Ragnhild Strømme gjort en
stor jobb for å kunne presentere
noe om barnearbeid. I gamle dager
var dette en del av mange barns
oppvekst, og på Vålerenga var det
ikke noe unntak fra dette. Vi synes
hennes presentasjon fortjener å bli
gjengitt her i medlemsbladet slik at
alle har muligheten for å lese det.
Denne gangen tar vi med første del,
og følger opp i neste nummer med
fortsettelsen. Stor takk til Ragnhild
for det arbeidet som er lagt ned, og
for at vi får bruke stoffet her i ”Mer
gammelt enn nytt”.
Vi tenker nok først og fremst på
industrien og fabrikkene når vi
hører ordet barnearbeid, men før
industrien kom var det helt vanlig
at barn deltok blant annet i jordbruket og som en del av familiebedriften.
I bondesamfunnet hjalp barna til

Det var ikke lang vei for de mange fra Vålerenga som jobbet på Nitedals
Tændstikfabrik. Kanskje er det en Vålerenggutt vi ser i bakgrunnen?
og hadde faste oppgaver helt ned
i 7-årsalderen. De ble sett på som
små voksne som fikk oppgaver
etter kjønn. Jentenes sosialisering
gikk ut på å forvalte en familiesituasjon med mange barn og små
ressurser. Guttene skulle gå i
farens fotspor som arbeider eller
håndverker. En helt annen historie
3

ble det når industrien kom og barn
måtte ut i lønnet arbeid lenge før
de var utvokst og konfirmert.
Barnearbeid i industrien
Da industrien kom på midten av
1800-tallet økte etterspørsel etter
arbeidskraft. Barnearbeid var billig
arbeidskraft, noe som fabrikkeiere
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Blant arbeiderne på fyrstikkfabrikken på Grønvold var det også barn. Smågutta i sponstua, hvor jobben var å
«pelle stubb». De litt eldre gutta bar sponstabler til kappemaskiner, og etterpå bar de splinten.
visste å benytte seg av. I mange
hjem var de ørene som barna tjente, velkomne, og ofte var det familien eller fedrene som spurte etter
arbeid for barna sine. Det hjalp til
i en slunken husholdningskasse,
ja, «det ble brød i uka», var det en
som sa. Mange mødre tok også
barna med på fabrikken i mangel
på barnepass, og for at de kunne
hjelpe til med akkorden.
Barn egnet seg godt til enkelte
arbeidsoppgaver, for små fingre
var godt egnet til å håndtere små
gjenstander. Barna på spinneriene
kunne med sine små hender og
fingre skifte sneller og ellers utføre
arbeidsoppgaver hvor det var en
fordel å være smålemmet. En «fordel» var også at de ikke kjente sine
rettigheter og opponerte sjelden.
Ved fyrstikkfabrikkene jobbet smågutta på 8-10 år i sponstua, jobben
deres var å «pelle stubb». Dvs. de
plukket opp sponbiter som falt ned
fra sponsvarven, en kappemaskin.
De litt eldre gutta bar sponstabler
til kappemaskiner, og etterpå bar
de splinten, fyrstikker uten hode, i
store kurver til impregnering.
Småjentene jobbet i pakkesalen,

de pakket fyrstikkene ned i esker.
Barn som arbeidet i fyrstikkindustrien hadde iallfall forholdsvis lett
arbeid i varmt hus, men de måtte
jo ferdes mellom løpende hjul, fritt
roterende aksler og i fosfordamp.
I tillegg kom støy og larm, skitt og
støv fra alle maskinene.
Barn i Arbeid 1870 - 75
Her i Norge var barnearbeid svært
utbredt til langt utpå 1900-tallet.
En undersøkelse gjort I 1875 viser
at det arbeidet 3335 barn under 15
år i norske fabrikker, men tallet var
nok en god del høyere.
Barn ble mest brukt i tobakksindustrien og ved fyrstikkfabrikkene.
De jobbet også ved sagbruk og
høvlerier, teglverk, reperbaner og i
jern- og metallindustrien, tekstilindustrien, i næringsmiddelindustrien, den kjemiske industri samt
jord- og steinindustrien
Undersøkelsen viser også at en
del ikke en gang var fylt 10 år, og
at svært mange var mellom 10 og
12 år. Arbeidet var lett men farlig.
De jobbet urimelig lange dager, og
mange hadde også nattarbeid.
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Kilder:
Barnearbeid. (2013, 29. oktober). I Store norske leksikon
Barnearbeid, Wikipedia, Artikkelen» Barnearbeid i Norge» av
Inga Berntsen Rudi,
SSB J. N. Mohn Barnearbeid i
industrien 1870-1915 ”Manden
i Barnet” må beskyttes.
Boka «Vi på fyrstikken» Elin
Strøm og Yngve Reidar Vold.
Fortsettelse neste nummer av
”Mer gammelt enn nytt”.
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Medlemsmøte tirsdag 27. januar 2015
Av Håkon O. H. Engh (sekretær) Foto: Bjørn Granlund
Imponerende mange risikerte både
lårhals- og beinbrudd på de farlig
glatte veiene til Vålerenga kirke
denne kvelden. Vi telte rundt 100
frammøtte. Stinn brakke!
Even Haugseth ønsket som vanlig velkommen og orienterte om
vårens program.
Årsmøtet vil finne sted i begynnelsen av mars, denne gangen sannsynligvis i konfirmantsalen. Neste
medlemsmøte blir 14. april.
Sesongens siste arrangement blir
i begynnelsen av juni. Igjen har vi
vært så heldige å få vår ”gamle”
kjenning, Osloguide Jane Ennis, til
å ta oss med på en spennende gatevandring. Denne gangen sannsynligvis i Gamlebyen.
Styret kommer tilbake med nærmere informasjon om disse begivenhetene.
Vålerenga Skole fyller hele 120 år
i oktober. Terje Kleven fra arrangementskomiteen for jubileet var en
av de seksti avgangselevene i 1949.
Han kunne fortelle at uke 38 er
avsatt til stor feiring. Han uttrykte
også håp om å få til et samarbeid
med historielaget. Arrangementet
finner imidlertid sted midt i den
perioden da styret og arbeidsgruppene våre er hektisk opptatt med
forberedelser til den årlige utstillinga vår. Det er nok derfor begrenset hva vi kan bidra med rundt
selve jubileet, men vi ser med stor
velvilje på jubileet. Medlemmer og
andre som måtte være interessert i
å ”gi ei hand” kan imidlertid henvende seg til Terje Kleven.
Kveldens store trekkplaster var den
erfarne brannmannen og hobbydykkeren Ronny Arnesen og hans
foredrag med tittelen ”Fra Blücher
til Vålerenga”. I ord og bilder fikk
vi være med på spennende dykk
til bunns i Oslofjorden, i grotter
og gruver med og uten vann, i
gamle kloakkanlegg, tyske bunke-

Kveldens foredrag endte med nye opplysninger om de fortsatt synlige krigsminnene etter tyskerne på Vålerenga. Her kommer Arnesen ut av bunkeren ved trafostasjonen i Hjaltlandsgata.
re osv.. ”Urban utforskning”, eller
undersøkelse av gamle og forlatte
menneskeskapte ting, ble i gamle
dager gjerne kalt guttestreker. Nå
kalles det sport, og denne sporten
har i mange år vært Arnesens store
hobby. Under utøvelse av denne
hobbyen er det et absolutt krav å
ikke etterlate spor; ingenting skal
ødelegges eller forandres. Alt skal
forlates slik det var, da man kom!
Vi kjenner vel alle til senkningen av
krysseren Blücher i Drøbaksundet
grytidlig på morgenen den 9. april
1940. 800 tyske soldater mistet
livet i den største skipskatastrofen
i norsk farvann noensinne. Men
dette gjorde at kongefamilien,
regjeringa og stortinget fikk tid til
å rømme Oslo i all hast. Slik ga de
800 døde sitt ufrivillige bidrag til at
Norges krigshistorie ganske sikkert
ble litt annerledes en den ellers
kunne ha blitt.
Mellom 1987 og 2010 gjorde
Arnesen flere dykk til Blücher. Han
har besøkt vraket av det engang så
6

stolte og slagkraftige skipet i hele
dets lengde. Baugen av det 208
meter lange skroget ligger på hele
94 meters dyp, med akterenden 27
meter høyere. Små og store deler
og biter av skipet ligger strødd
utover bunnen.
Det er kanskje ikke like mange som
vet hva som skjuler seg i Akersberget, under Gamle Aker kirke. Her
ligger Norges eldste kjente gruve.
Da driften ble nedlagt tidlig på
1600-tallet, hadde det antakelig
vært hentet ut sølv der i ca. 500 år.
I dag er den 28 meter djupe gruva
fylt av nesten ugjennomsiktig vann,
men vi fikk allikevel se nærbilder
av godt bevarte stiger og avsatser
laget av tre.
I neste øyeblikk befant vi oss i en
tunnel under Fredrikstad, med hvit
kalk hengende som dryppstein fra
vegger og tak av teglstein. Opprinnelig tjente den som kloakk for
kasernene i den befestete gamlebyen, men skal også ha vært brukt
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til å smugle brennevin og damer til
offiserskaserna. La oss for damenes skyld håpe at de to forskjellige
bruksområdene ikke var aktuelle
samtidig!
Via det for lengst nedlagte Lier
asyl, spøkelsesbebodde nikkelgruver i Askim, gamle jerngruber på
Østlandet, tysk kommandosentral
i Sandvika og bunkere i Oslos sentrum, kom vi til et hemmelig høl
ved Akerselva. Hundre meter inn
førte et kumlokk opp i en fabrikk
med sterk støy fra maskiner. Arnesen kom seg usett tilbake og ringte
dagen etter til bedriften og rådet
dem til å stenge kummen.
Kveldens spennende oppdagelsesreise endte i Danmarksgate
på Vålerenga. Mange har lurt på
hva som skjuler seg bak gitteret i
muren nedenfor kjerka. Arnesen
kunne fortelle at innenfor finnes
en 80 meter lang rørformet tunnel
med beskyttelsesrom, sykestue (?)
og to toaletter. Alt dette ble bygget
av tyskerne i 1942. I dag er det
hele fylt med vann, men i forbindelse med bygginga av Vålerenga
tunnelen ble vannet i 1983 midler-

Ronny Arnesen mottar velfortjente blomster for interessant foredrag fra
Even Haugseth.
tidig pumpet ut. Det merkeligste
ved det hele er imidlertid at det
ikke har vært mulig å finne en
Vålerengabeboer som kan huske
byggearbeidene, som nødvendigvis
må ha vært i gang ganske lenge

og umulig kan ha unngått å vekke
oppmerksomhet.
I pakt med tradisjonen ble kvelden
avsluttet med hyggelig prat ved
bordene med kaffe og våre trofaste
kjøkkenjenters berømte vafler.

En benk fra Vålerenga?
Vi har fått en henvendelse fra Jan
Ek som lurer på om dette er en
kirkebenk fra Vålerenga kirke.
Den skal ha blitt tatt ut derfra på
1950-tallet, for da ble benkene
byttet ut. Den er opprinnelig hvit.
Bak har den ingen salmebokstøtte,
så kanskje har den stått inntil en
vegg. Gamle bilder fra
Vålerenga kirke er blitt studert
uten å finne noen likhet med de
gamle benkene som antakelig
var større.
Det har også kommet forslag om at
den kanskje kan ha stått i bedehuset i Opplandsgata 5.
Er det noen som har sett en sånn
benk noe sted på Vålerenga for
lenge siden?

Redaksjonen tar gjerne imot tips. På forhånd takk! Foto: Jan Ek
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I bestefars fotspor

Tekst: Jarle Teigøy

var det lengste noe VIF-lag hadde
kommet i NM. Ragnar Berge som
jobbet som salgsrepresentant, var
fast på førsteelleveren i hele perioden han spilte på A-laget og fikk
89 toppseriekamper for klubben og
ett toppseriemål. Ragnar drev også
med friidrett og hans personlige
rekord på 100 meter var 11.5 og
6,28 i lengde.

Fototekst: Thorleif ”Toffa” Olsen (fra venstre) , Ragnar Berge og Arne Kotte er klar for A-landskamp i 1955. Foto: Arkiv VIF/Vålerenga historielag.
I februar ble 17 år gamle Sander
Berge klar for Vålerenga fotballs
A-lag. 70 år tidligere debuterte
hans bestefar, Ragnar Berge for
klubben og ble en av Vålerengas
dominerende spillere etter krigen.

ble nådd i den nye hovedserien i
1948/49, da gutta innkasserte VIFs
første seriemedalje, sølv, etter å ha
vunnet avdeling A. Han spilte også
semifinalene 1949 og 1951, som

Sander Berge, som kommer fra
Asker, har spilt 12 kamper med
flagget på brystet etter at han
debuterte på G15-landslaget mot
Sverige i august 2013. Fra sin
midtbaneposisjon har han scoret
fem mål.
Nå skal 17 årige Sander Berge
følge i fotsporene til sin bestefar, 70 år etter Ragnars debut for
Østkantens stolthet. Vi ønsker han
lykke til!

Venstrebacken Ragnar Berge ble
født 15. januar 1925 og var
Vålerengas forsvarsklippe i hele 12
sesonger i perioden 1945 til 1956.
Han begynte med aktiv fotball
som 11-åring og har 4 juniorkretsmesterskap, spilte 20 bykamper,
9 B-landslagskamper og fikk også
sin ene A-landskamp i 1955 mot
Irland (se bilde).
I åra etter krigen hadde Vålerenga glede av en ny god generasjon
spillere. VIF skulle for første gang
vise at de var blant Norges beste
fotballag. Lagets store spiller var
halfkjempen Thorleif ”Toffa”
Olsen, og sammen med VIF-legender som keeper Arild Andresen,
Ragnar Berge, Gunnar Pedersen,
Trygve Arnesen, Bamse Hansen
og Leif Olsen hadde Vålerenga et
slagkraftig lag.
Høydepunktet for Ragnar Berge

I februar ble 17 år gamle Sander Berge klar for Vålerenga Fotballs A-lag.
70 år etter at bestefar Ragnar Berge var en av klubbens dominerende spillere. Foto: Vålerenga Fotball.
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LESERBREV:
Gammel Vålerenggutt
Sitter her i Conway, South Carolina, USA og leser på hjemmesiden
til historielaget.
Jeg var født og oppvokst i
Hedmarksgata 2, det som idag er
bydelshus. Bodde der i fra 1945 og
til 1959. Da flyttet vi til Sørli plass
på Tøyen.
Reiste til USA i 1971 for å
være der i ett til to år. I 2015 er
jeg her fremdeles og er nå pensjonert i Conway. Har bodd ellers på
Staten Island, NY, i Brooklyn, NY

Slekt fra Vålerenga
Hei, jeg har noen spørsmål og
håper noen kan hjelpe. Min svigersønn sitt opphav bodde på
Vålerenga ifra slutten av 1800-tallet. De fikk 17 barn i perioden
1898 til 1916 hvorav det fremgår
av kirkebøkene at 8 av disse døde
tidlig. Det står ikke noe om årsak.
Er det noen som vet hva som utgjorde den største trusselen mot liv
og helse den gangen? Så står det

(to steder), Norwalk, Connecticut, Miami, Florida og tilbake til
Port Washington, Long Island, NY
før vi flyttet til South Carolina.
Conway er like ved siden av Myrtle
Beach.
Leste igjennom innleggene
og kjenner igjen mange ting, en
av dem, Sidsel, kjente jeg meget
godt. Vi handlet i hennes foreldres
klesbutikk og hennes tantes butikk
i Jens Bjelkes gate på Sørli plass.
Kjente også hennes bror Jan.
Sidsel gikk enten i parallellklassen
eller i klassen med min søster. Jeg

var ofte i den blokken de bodde
på Etterstad. Den andre som har
lagt inn, Knut, gikk i min klasse på
Vålerenga skole (1952-1959
klasse ”A”).

at foreldrene ble gift enten i 1894
eller 1896 i Oslo kirke. Hvilken
kirke er det, og hvilken kirkebok
skal jeg da se i for å forsøke og
finne dem?

Livet kunne være hardt for mange
her på Kristianias østkant på den tiden. Mange var fattige. Flere hadde
flyttet inn til byen fra fattige kår på
landsbygda for å få arbeid. Om dette
er tilfelle for denne familien, vet vi
ikke. Ellers er Oslo kirke det samme
som Gamlebyen kirke. Vålerenga
menighet ble skilt ut av Oslo menighet i 1899. I Digitalarkivet finner
en før dette oftest folk på Vålerenga
i kirkebøkene for Oslo hospital/
Gamlebyen.

Med vennlig hilsen
Jan Erik Slind
Trondheim
6. november 2014
Vålerenga Historielag hilser så mye
tilbake til Jan Erik i Trondheim.

Noen som har opplysninger her?
Hei, Min familie på farssiden
bodde i Orknøygata 8, bestemor,
bestefar og fire barn. Det var en
sammensveiset og sterk familie, og
jeg har bare gode minner derfra.
Jeg bodde aldri der selv, men vi
var ofte på besøk hos bestemor og
bestefar i barndommen. De besøkene var høydepunkter i livet mitt.
Store, sterke, milde bestefar og lille, runde, varme bestemor. Besøkene fortsatte gjennom oppveksten,

og jeg reiste ofte alene fra Ekeberg.
Noe av det beste jeg visste var å
gå ærend for bestemor. Jeg var
en storspiser av ost og handling
hos ”Ella i melkebutikken” var en
begivenhet. Det var melk og ost i
melkebutikken og to flasker med
Karlsbadervann i kolonialen på
det andre hjørnet (kan ikke huske
hva den butikken het). Og nå er
jeg snart ved poenget. Det påligger
meg å bringe bilder og historier
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Med vennlig hilsen
Svein E. Nilsen
Conway, S. Carolina USA
20. februar 2015
Vålerenga Historielag hilser så mye
tilbake til Svein i South Carolina
og takker for at han følger oss fra
andre siden av det store havet.

fra Vålerenga (og fra Kampen, der
mors familie bodde) til mine to
nieser. Min søster er død, og jeg er
eneste gjenlevende kilde til kunnskap. Min far var en ivrig hobbyfotograf og det finnes massevis av
fine bilder etter ham. Men jeg har
ikke funnet noen av de to butikkene. Kan du hjelpe meg med bilder,
eventuelt tips om hvor jeg kan
begynne å lete? På forhånd takk!
Med vennlig hilsen
Per Odd Arvidsen
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Årsmøte i Vålerenga Historielag mandag 9. mars 2015 kl 1900 i konfirmantsalen, Vålerenga kirke
av Håkon O.H. Engh (sekretær) Foto: Bjørn Granlund
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Bjørn Granlund
Bjørn Arild Gjerdalen
Wenche Ekstrøm
Haide Østreng

Revisor

Kari Findahl

Valgkomité:

Kari Johannessen
Arild Svendsen
Jarle Teigøy

Valgkomiteen foreslo følgende
kandidater for årets valg:
Leder
Nestleder
Anne Teppen leser årsberetningen.
Styret møtte fulltallig med leder Even Haug- Alle valg gyldige for 1 år.
seth, styremedlem Bjørn Granlund, kasserer
Styrets årsberetning ble lest av Anne TepGro Shakesby, Sekretær Håkon O. H. Engh
og varamedlemmene Bjørn Arild Gjerdalen, pen og godkjent uten innsigelser.
Wenche Ekstrøm og Haide Snefrid Østreng
Regnskapet ble gjennomgått av Ola Petter
Hopp, og deretter leste revisor Kari Findahl
I tillegg til de alltid trofaste ”kjøkkenjentesin revisjonsrapport. Regnskapet ble fastne” hadde 12 andre medlemmer funnet
veien til møtet. Når 100 +/- vanligvis møter satt uten innsigelser.
fram på de ordinære medlemsmøtene, kunne vi absolutt ønske oss større oppslutning Styrets budsjett for 2015 ble godtatt uten
om årsmøtene.
innsigelser.
Styreleder Even Haugseth ønsket velkommen og foreslo seg selv som møteleder og
Kontingenten ble foreslått endret til
sekretær Håkon Engh som referent. Forslakr 250 pr. år inkludert kalender. Forslaget
gene ble godtatt uten innsigelser.
ble enstemmig vedtatt.
Til behandling forelå
følgende saker:

Innkomne forslag: Ingen forslag var innkommet.

Årsberetning for
Regnskap for
Budsjett for
Kontingent for

Valg av styre
Styret for 2014 har vært sammensatt
som følger:

2014
2014
2015
2016

Innkomne forslag
Valg av styre: leder, nestleder, kasserer,
sekretær, 1 styremedlem og
3 vararepresentanter
Valg av revisor

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær

Even Haugseth
Knut Roar Westbye
(som dessverre døde
sommeren 2014)
Gro Shakesby
Håkon Olav Harald Engh
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Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Valgkomité:

Even Haugseth
(gjenvalg)
Haide Snefrid Østreng
(ny)
Gro Shakesby
(gjenvalg)
Håkon O.H. Engh
(gjenvalg)
Bjørn Granlund
(gjenvalg)
Bjørn Arild Gjerdalen
(gjenvalg)
Wenche Ekstrøm
(gjenvalg)
Reiner Schaufler
(ny)
Karin Finndal
(gjenvalg)
Jarle Teigøy
(gjenvalg)
Kari Johannessen
(gjenvalg)
Arild Svendsen
(gjenvalg)

Alle ble valgt ved akklamasjon.
Even Haugseth takket de frammøtte og uttrykte styrets store tilfredshet med at Haide
Østreng tar over vervet som nestleder og
med at vi har fått Reiner Schaufler inn som
varamann!
Årsmøtet ble som vanlig avsluttet med
gratis vafler og kaffe.
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Orgelet er kommet hjem til Vålerenga
av Even Haugseth

Foto: Reiner Schaufler

Takket være Knut Roar Westbye,
ble det gamle orgelet i menighetshuset i Opplandsgata 5 tatt vare
på. Knut Roars mor var rengjører
der fra 1954 til 1979. Hun hadde
også ansvar for flere andre ting
som skulle gjøres i huset, og var
nærmest en vaktmester der.
Da måtte han også hjelpe til.
Det var “daghjem” for unger i første etasje og bedehus i andre. Sånn
ble han kjent med bestyrerinne
Inger-Johanne på “daghjemmet”,
eller “tante” som han kalte henne. Da hun etter hvert ville kaste
orgelet, syntes Knut Roar at det var
for drøyt, så han tok det med seg
hjem. Der har det stått i hans stue.
Det har flere mangler, og en kan
knapt spille på det lenger.
Et pent møbel er det i alle fall.
Ikke godt å si hvor gammelt det
kan være, så kanskje noen kan hjelpe oss med det? Menighetshuset er
bygget en gang før byutvidelsen i
1878, men om orgelet er like gammelt, vet vi ikke.
Før Knut Roar døde i 2014,
ville han at orgelet skulle komme
tilbake til Vålerenga. Vi tok derfor
opp dette med sogneprest Ingunn

Sogneprest Ingunn Rinde er stolt over at orgelet har fått sin plass på
Vålerenga prestegård.

Kanskje ikke helt god låt i det
gamle orgelet.

Rinde og Vålerenga menighetsråd
som foreslo at det burde få sin
plass i prestegården. Takket være
noen sterke og hjelpsomme karer
i kommunen, er det nå på plass i
gangen inn til Konfirmantsalen. Så
11

får vi håpe at noen etter hvert kan
få reparert det, så det blir spillbart
igjen. Vi sender en stor takk til
Knut Roars samboer, Torill Olsen,
og til de som sørget for at orgelet
nå er hjemme på Vålerenga igjen.
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Trykkfeil i kalender og medlemsblad
Som noen allerede har oppdaget, er
det blitt en trykkfeil i kalenderen vår.
I desember måned har datoene forskjøvet seg. Vi håper dette ikke får
store konsekvenser for de som allerede har lagt planer for julemåneden.

Klipp gjerne ut riktig kalender nedenfor og lim det inn i kalenderen.
I ”Mer gammelt enn nytt” nr. 4,
2014, klarte trykkeriet å lage 2 like sider. Dette medførte at de flott bildene
til Bjørn Granlund fra siste fotoutstil-
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ling ikke kom med i en del av bladene
som ble sendt ut. Vi tar derfor med
bildene på neste side.
Historielaget beklager trykkfeilene.
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Skolen er viktig i et barns oppvekst. I dette hjørnet ble det gjenskapt et lite klasserom med flere gamle gjenstander.

Barnerommet fra 1960-åra ble beskuet av mange på utstillinga.
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KLASSEBILDET

Klassebildet denne gangen er jentene som gikk i 7a/j i 1958-59. Lærerinne var fru Knox. Noen som kan hjelpe oss
med navnene og har noe å fortelle om denne klassen? Vi hører gjerne fra dere på e-post eller pr. post. Bildet er utlånt
av Vålerenga skole.

Husker dere hvor dette var? Det er ikke så lenge siden det ble borte. Foto: Fred Arild Ruud
14
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e-mail: epost@valerenga.org
Ta en titt på vår nettside: http://
valerenga.org/
Bankkonto: 0530 04 78222

Styret i historielaget:
Leder:
Even Haugseth
Nestleder:
Haide S. Østreng
Kasserer:

SALGSTORGET

Gro Shakesby

Bestilling:
foto@valerenga.org
eller tlf. 901 80 290.

Sekretær:

VIF-bok:
Heia Vål’enga!
Kr. 450,- + porto

Håkon Olav Harald Engh
Styremedlem:
Bjørn Granlund
Varamedlemmer:
Bjørn Arild Gjerdalen
Wenche Ekstrøm
Reiner Schaufler

Arbeidsgrupper
Kalendergruppe:
Kontakt: Anne Teppen
Mobil: 976 18 464
e-post: ateppen@live.no
Fotoutstillingsgruppe:
Even Haugseth
Mobil: 938 01 902
e-post: leder@valerenga.org
Fotogruppe:
Fotografering, innsamling og
avfotografering av bilder:
Kontakt: Bjørn Granlund
Mobil: 901 80 290
E-post: foto@valerenga.org
Idrettsgruppe:
Om bydelens idrettsmiljø
Kontakt: Bjørn Arild Gjerdalen
Mobil: 909 19 250
E-post: bjorn@grandhotell.net
Medlemsavisa:
Fred-Arild Ruud
Mobil: 936 65 243
E-post: outline@getmail.no

Støtt oss via
Grasrotandelen:
Historielagets pin:

Kr. 50,- + porto.

VIF jubileums-CD med
42 låter 1973-2012 inkl.
jubileumslåta
”Stolthet, respekt og kjærlighet” av Trond Ingebretsen

Hvis du tipper, spiller lotto eller
joker og vil gi overskuddsandelen
til Vålerenga Historielag, klipp ut
og ta med kortet og vis det til
tippekommisjonæren.
Husk å ta med strekkoden på nytt
dersom du fornyer tippekortet.
Takk for støtten!

JEG STØTTER

Kr. 199,- + porto
Arrangementskalder 2015:
Medlemsmøter:14. april, 8. september og17. november kl. 19.00 - Byvandring: 2. juni kl. 18.00
Fotoutstilling: 10. og 11. oktober kl. 12.00 - 16.00
HUSK Å NOTERE DETTE I KALENDEREN!
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Organisasjonsnummer: 890364462

