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Hva skjer med Sotahjomet?
! Ette$tadgata 2 er et

sveitser-stilpreget
opprinnelig bolighus som
representerer den fgrsle
trehusbebyggelsen fra
1860-70 Arene pe
Valerenga. Altse f1-a like
for b1'utvidelsen da ogsi
murtvangen ble ifnfgrL
Det var ikke mange hus pe
Vilereoga som var bygget
for dette, bortsett ft'a
hovedgErden (dagens
prestegArd) og noeo fe hus
ved Stosmsveien og
Calgeberg.

! Kiosken pi hjomet fra
1 922, samt d€n tidligere
kafeen rett ovea gata
(StrorDsveieD 5 l) dannet
tidlig det sikahe
Sotahjomet. Dette var det

viktigste "heffstedet" for
Velerengas mange fotball-
patioter. Det ble en
tradisjon e motes her, og
her ble mange kamp€r iwig
diskutefi . At Sotahjom€t
fortsat har sin limksjon,
filk vi se i 1997 daV.l.F.
kom til cupfrnalen.
Tradisjonen tro fisttes
fans€n nettopp her for
avmarsjen til Ulleval.

Etterstadgeta 4 €ller
"Pottemakerhaugetr' som
den ble kalt den garg det
bodde en pottemaker de1
representerer de lave
murhusene som kom etter
byutvidelsen i 18?8. Dette
huset er h€lt unikt fordi der
ble det produs€.t bede ski
og skismoring. Bratlies

skismoringer ble laget i
kjelleren der fra 1 925 til
I975. Det er nok ikke
mange slike fatrrikkel
igienilandetidag.
Fabril&-bygningen st6r
tihermet uforandr€t, med
bede interior fta
produksjonen og kontorcr
bevart. Eieren Collet har
riktignok elgasjert Nonk
Skjmuseum til e ta vare pe
noe av restene etl€r
skisnroringsprodr*sjonen.
Deler av huset har ogsa
vert bolig i €n periode.

Selv om Etterstadgata 6
ikke er foresEtt revet, o.
det verdt e ner.ne at dette
er et av de eldste
gienverende bygg pa
Velerenga som

I denne utgaven
kan du bl.a. lese:

qistorie ogsn i
Istdbltl

fortt. side 3

' . - -
OBOS &on on Etlentadgata....
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Sotakafeen

Pd Vdlerenga lA det en srliten kafe
der stedets ungdom vanka og gjerne eldre med.
Den E pA "Sota-hjsmet", med inngang mot nord
vertinna het fru Berger, ei vakker bestemor.
Om hu fortjener blomster? Jeg firmer ikke ord.
Om storleiken var liten, var kundel{retsen stor.
Og hit, til deme stua, et ly for v€er og vind
spaserte gjeme gutta fta Valerenga im

Her vitset skek og lo vi og diskuterte hoyt,
helst idrcttsgestasjon€r og ellers all slags sprol't.
Og en av oss var "Biggen", hvis olne plirte lurt,
han lignet mest et eple, et som var riktig surt.
Men jeg var sFdebuk'ken fiu Berger "elskel" mest.
Pi meg hu gjeme skjelte og smelte som en prest.
Og blei hu riktig sim4 sa skreik hu som en katt,
som gdr pi frierfotter en deilig sommernatt.

Da hetfe det hu tok meg s6 lett som hovelflis
og sq.ret meg mot dom pi ekte $enirg vis
Og ut pe gata forjeg sa sqhspruten sto,
Akk ja, slik hendte ofte i mine uogdomsfu,
dajeg var firll av synder som det i skdfta star.
Men nA er srua borte. fru Berger liJ<edan.
og vi? Vi er p6 valrdrirrg mot evig ukjert land.

Tektt: Wilhelfi HoltberP Hansen

Leder'n har ordet!
NA tur OBOS Sotahjemet!
OBOS' arkiteldirma menle at iledag 2. j i var en
passende dag for a offefiliggjore sine pianer om
onreguleriry av Ettentadgata 2, 4 og 6. Utsp€kulert, sier
vi, for dette er nok en av de dagene i 6ret hvor spesielt
narge har artestilt Altenposten og rei$ pe ferie.

Heldigvis var det noen observante medlenmer i
historielagel som allikevel la merke til forsl€et iil
omreguleriry. I l,6pet av troen dager fikk vi tilsetrdt
detaljplanene fta aikitektene. Og lvilke ptane Total
odeleggelse av Vele.engas kj€nte og lijere Sotahjome!

OBOS vil rive kioskea sant Ette$ladgata 2 og 4. lor at
nybygget skal se 'tilpasset" uq aoyer de seg m6d a forcsE
noen toetasjers nybygg fi'd Stromsveien opp larus
Ette$tadgara Disse nltryggene er ovefiodet ikke r
samsvar med den 6v.ige bebyggelsen i omredel Oppe
Gjovikbanetr vil de bygge en enorm koloss pa 5-7 etasjer.
Totalt I 4000 kvm kontorer og 1900 klm
parkeringsplasser i under€tasjeL lfolge arkitekten skal
dett€ fimgere som en *jermerde rygg' mot
Ettentadkysset slik at vi bli forskinet mot svevestsv og
forurensmg,

I AftenFoste! I I . august presentedo Velerfiga Vel i
lamarbeid med sb arkitek sitt forslag tjl regderine av
omradeL Fonlaget legger opp til at €l6iste1€trde
bebyggelse bevares, og at helersgronn vegetasjon i stedet
skal plartes for e skjerme mot fonrcnsingen- De moisetter
seg ikte bygging over cjovik'ban€n, bare det tilpasses

Historielagei fant det riktig a ststte vellets fo6lag. Vi
syntes at det r-ar viktig al bade historien bak husen€ og
dsn spesie e berydning€n. som Sotabjomer har, koni
Sarn. \rl senahe derfor en begrunnet rcaksjon til OBOS'
arkitektfima- Da vi senerc i hsst oppdaget at OBOS
hadde s6kl Plan og bygningsetalm om riving a ,
EtteBtadgata 2, firlgle vi opp med et minst like begrunnet
brev dit for a pror€ a hindre dem i a god\ienne
dvesolo1aalen,
Vi rcgner med at delte er oD sak som er hteressant for
medlenmen€ vAre, og bringer dedor en &l bakgrumstofr

Vi vil ellen ffi berltte anle&ingen til a takke alle
meallemmene for det hittil m€st iuholdsrik€ og aktive arct
i historielaget. Vi hfu€r at ale ogsa t rcste er deltar Iike
flittig i arbeidet med e u vare pe denne spesielle og stolte
bydel€n. Det er verdiirlt enten du har noe a fortelle om
VAI€reng4 om du kornmer med bilder vi kan kopierc eler
om du stiller opp pa armngernentene vere,

God jul og godt nlttar til alle venner rv Vibrenga!
f,ven Ilaugseth Fungerende l,€der

Sotahj^met i dag er ik*e pent, nen er vihig!
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utehkkende ble bygget for
srnaindr8tri. Det var drevfabrikk
der i I890, og vognfabrikk i 1908.

I 1997 ble det reist el godt
tilpasset n],bygg pa en tomt som i
en irrekke har ligget brakk,
nemlig UNGBOS hus i
Stromsveien 51. Sotahjomet ble
igien et verdig f6.stem6te nred
bydclen for de som

for de som kommer hit fia
nord. En kanjo diskutere om
eiendorDlen Etterstadgata 2
slik den ser ut i dag gir noe
godt forstelrmtryl*. Det
kommer av at eieren (OBOS)
ikke klarer 6 skjotte
eiendonlmen sin pa en filfreds-
stillcnde mate. Leietakeren
synes heller ikke a ha interesse
av 6 holde orden pi
eiendonmen.

Det vil vaere vandalisme a ve
Etterstadgata 2, 4 og 6 som er
sla ige minner av det
mangfoldi ge Vilerenga. Dette
omradet var av stor betydning
for bydelens hovedsakelig
Iallige befolkning. Her var det
albeidsplasser, boliger og
muligheter for sosial
adspredelse. OBOS' foresl6tte
nybygg pe onnedet vil vEre
enornt dominerende og
skjemmende. Den foreslette
byggestilen bry.ter totalt med
det som er vaniig i bydelen
forovrig. Bebyggelsen som er
foresHtt vi1 odelegge, ikke baie
forstejnntrykket, men ogsa
helhetsinntrykket av Velerenga.

Bydelen bestar som vi alle vet
av en stor del lav tre- og
murhusbebyggelse lia lbnige

erhundre. Det er denne
bebyggelsen som gjor
Vilerenga spesiell og
severdig - og ikke minst
hyggelig or bo il Den
dominerende kolossen som er
foresutt, vil virke som
frenmedlegerre pa det
tradisj onelle Sotahjomet. og
bli rneget synlig fta store deler
av Velerenga og omradet
rund1.

Den foreslafte bvsscslilen
bryter totalt rned det som er
vadis i bvdelen for owis.

Flere av medlemmene v6re
var i jrmi med pd byvandringa
som vi arangerte. Vi
gjenrcistc da grensestein tr.
39 i samrid rned
Byantikvaren. Steinen er et
verdifirllt kultffmi1rne Aa
blutvidelcsen i 1878. Den var
ulovlig fiemet fia sin
opprirmelige plass rett bak

Etterstadgata 6. Vi fant den
henslengt i nerheten, og derl
var heldigvis foflsatt hel. Hva
som vil skje rned den hvis

OBOS 1ar idennom sine ville
byggeplaner, vet vi ii<ke.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo
vedtok 14. september d henstilie
til Plan cg bygningsel.alen i
nedlegge bygg€ og deleforbud
for tomtene som er nevnl
ovenJor, inntil endelig
reguledngs-plan er vedtatt og
konkrete byggeplaner er
fiamlagt. De rttaler ogsi at de
har store sympati for
Vilcrenga Veis intensjoner om
bevaring av eksisterende
bebyggelse og helarsgonn
vegetasjoD enn for det
regule ngsafteide OBOS
stafter lbr det samme omrAdet.

Det vil ogsi vere feil av Oslo
kommune a odelegge noe av
bydelens stollhet.

Miljoet pi Vilerenga er som vi
aile vet helt spesielt. La oss
derfor kjempe for d beholde noe
av det oppdmelige, og hepe at
dette igjen vil litre til at
patriotismen, stoltheten og
samholdet i bydelen vil
fortsette.

-Even Haugseth

v



i-:iitr -crn ir;ineii;ieri pi Vilir€11$jj
Janna i Hedmarksgata 2
I Hedma.ksgata 2 hadde
Aamodt sil1 kolonial-
lbr.etning. Butikkcn ble styrt
av en eldre ftoken, som vi
som var bam pa 20-30-40-
lallet barc kjente som Ja.lura.
Janna hos Aamodt. Hun
bodde i garden og holdt en
mengde katter, hankatter alle
samrnen s),rtes det som. Vi
som bodde i Stromsveien .14.
nabohuset til Aamodt-gerden,
var ofte plaget av kattene.
s€rlig i lopetida. Kattene
brukte slarveien over
svalgangen i 2. etasje i nr. 44
og over til taket pA uthuset i
Aamodt-girden. Ganske o1le
la de fra seg "visittkortet" sifi

Hos henne kjopte vi litt av
hvert og s.erlig kandissukker
med mye h),'ssing i.
Det var alltid fascinerende A
se pi n6r hun veide opp mel,
sukker og andre posevarer -
samt ner hun delte osl og
smor med en sheng-
VeLla var av det gamle slaget
med 2 marmorplater - pi den
ene ble loddene plassefi, pa
den andre varen som skulle
veies..

Kjerr'n i Hedmarsgata 6
I Hedma.rksgata 6 hadde
ftollene Kjeran
melkebutikk, dvs. det vaj ba.re
den eldstc - Kathd[e - som

ekspederte i butikken. Hur
var lila og t}l]n og rapp bade i
blikket og pA foten. Om
vintereo brukte hun alltid
pulsvantet det var bil:trrj ekaldt
i lokalet.

Kjoleskapel var ilke av det
nye slaget, nei der mette det
store isblokker til for e holde

gradene nede. Der va-r alkid
ggy a se pe nar "ismannen"
kom med lasten sin- de
sv&re blokkene ble barel i
store k]J,?er og piasset i
skapet. Vannet runt ned i en
slags balje under det.

Under krigen var det
stapptullt i butikken nAr
bakerva.ene kom og vi
hadde nerker i kjope for.
Mest var det banr og
kviDner som sto der, men
forvillet det seg inn erl
mann en gang i biant, va.r
Kathrine straks ute og ropte:
"De mann, De matur hva
skal De ha". Hrur ville ikke
ha dem steende i koen.
Den andre ftoken Kjerran
het Harda og !'ar lita og
ganske rund. Hun var
syelske hos Molstad, men
stakk av og til inn i
butikten for a ta el} prat
med kundene.

Harda mefte ha en fantastisk
vinnerlykke, lbr hver gang
det var basar pA
medghetshuset kan du vtere
sikker pa at hun vant den
gieveste gevinsten - synes vi
smejentene. Det var en
dukke med fuil garderobe.
Hvor mange dukker Harda
vant er ikkc godt A si, mcn
h!€r gang kom hun ut i
butikten og viste den fram
for oss- flva skulle hrm
med dukkene da, hun som
ikke hadde unger -ja vi
jentene var ganske
misunnelige.

i
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pA domatta, og ganske
ufyselig var detle nA. avisen
ie der. Da var det bare e gA
retl i soppel-kassa med den.

Janna huskes som en
'Jomfru" med stort hvi11
lbrkle og med lange har pA
haka. FIur var mm@l1 og nqe
med vekta.

-Bjorg Staal
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Velerenga Historielag samler
ikke bare pi fotograher fra
Vilerenga- Vi er ogsd
interessert i garnle dokumenter
(gleme kopier).

F.eks. kar vi oppforde dere til
a kontakte Byarkivet og fe tak i
bmnnlakstetre! Disse gir utrolig
mye idormasjon om hvordan
huset sA ut den gang det ble
bygget, hvor mye det ble
foisikiiet for, hvem det ble
bygget av, hvor mange ovner
det var, hva det ble taksert til
osv.

Utskrift av folketellinger og
lignerde er ogsi av interesse!

Vi har et arkiv der vi tar vare
pa slike opplysninger, gate for
gate. Bli med som en altiv del

# av historielaget! Teok hvilken
samling vi kan greie a fe hget
sammen!

Vi vil samtidig S takle for alle
som har vert med pA i skape
fotosao lingen var. Der
begy$er A bli meget om-
faltende, og er i seg selv helt
unikl
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Oppna\,n var like $tbredt pe
Velerenga som i andre bydeler
i Oslo. Etter hva som er sagt
foreligger det en liste pe 140
na\'11. Bak hvert nai.n ligger
det en histolie, men enkelte
fikk oppnarar kun fordi de
hadde et fomavl som tilsa at
slik sl-ulle det vrere- Efi
eksempel er navnet Henry -
alle som het llenry fiLk
tilnavnel ftrona.
I Smalensgata bodde det 6
gutter som het Henry - lbr e
holde greie p6 dem hadde alle
kl€[geDa\,n. Det vd blant
amet "Svale-Hona", "Ar"ber-

Ilona", "Hansa-I1ona".
"Gutta" fra Gubbelaget som
var til stede pi mimrekvelden
L-uDne fortelle mye om dette,
og naturligvis hadde de ogs6.
oppnavn som var blitt
heDgende ved dem hele livet.
Ta for eksempel 'Boffen" som
15 er gammel eraelvet
opptravnet sitt: Han spilte
fotball for guttelaget i Jordal

utgangspunktet var dfu lig.
Etter kampen pA Klostel€nga
da gutta msttes pe hjgmet av
Opplandsgata og
Valercnggata - der Jordal I.F.
hadde sil plass - var det en
som pekte pa ham og sa: du
varjo regne bofferkongen du
jo, Da var det giort, navnet
"Boffen" var et faktum.

-Bjorg Staal

Idrcttsforcning pA Klosterenga Og si var det han som spilte
i 1926. Drsmmen var 6 bli tbr Jordal LF. og skulle ta et
med pajuniorlaget da han lilte straffespark. "Ne skal det
17 6r, men han var liten og komma en ordentlig kanon", sa

Ytrultete, og ikke serlig god til 6 *6 han - og si bomna han- Siden
sparke fotballen - sA " het han naturlig nok "Kanon".

,,:*:, Vt{L-N}tt trenger nyft navn I
VHL-n).tt er na "pensj one1t",
og d€tt€ er altsa efier-
kommeren.

Vi tax sikt€ pa at bladet skal
kornme u1 4 ganger i eret, med
aktuelt om det som skjer med
V6lerenga spesiell og mer
historisk Velercnga-stoff om
f^tL ^- f- ^----tr

Men! Vi trenger et navn 1il
bladet vdrt. Har du forslag?
Noen forslag er allerede
kommet, men alle blir tatt i mot
med 1akk. Dersom vi bruker
akL:urat ditt forslag vil du ft eq
lilen oppmerksomhet som takk.

Forelspig kaller vi dea Mer
gammett enn Nytt, (det er vel
det det er)., men vi trenger roe
som smeller!

Send forslag pr. e-mail eller
post eller telfbn til en av de
som $er oppfod pe baksiden.

Y
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.Fonige medlemsm{rte
Historielaget har med glede sett
at besskstallet pa medlems-
mqtene stiger for hver gang.

Bydelshusel var ogsa irlt til
mnden av inleressede tilb@rcre
mandag 9. november.

Karsten Sslve Nilsen, holdt sitt
kaseri med lysbilCer fra Alna-
elva, en ukjent perle for de

fleste,

For ikke 6 gjore Nilsen urett,

* har vi valgt A ikke refercre hans
.- " kiseri, men heller be de av dere

som ikke kunne konrme om a
folge med i avisene slik at dere
ikte gar gfpp av dette neste
gang.

Vi heper at Nilsen kan besske

oss ogsi ved en senere

g anleduing, da han ogsd sitter
inne med store kunDskaper om
de gamle teglverkene som
fantes rundt oln i dislriktet.

Fg$te medlemsngte over
q'ttir blir 25. januar 1999,
lema blir amonsert senere.

5 i$e  6



Vi opplevde mirakelet i Istanbul !

En sur novernbe. timdag dro vi fra Valle med retning Istanbul. Og for noen dager vi
skulle fA i T1'rkia!

Godt samhold og vennskap i vanne omgivelser som toppet seg toNdag 5. november da
Valerenga skulle mote det berylitede hjemmelaget Besiltas pa Inonu stadion.

Da vi kom Aam til hotellet pi kvelden vekslet vi la 500,- hver i tlrkiske TL, og vi fikk
nittenmillionerferirun&eogfiretusen TL a boltre oss med!!l Godt A verc

mangemillioner for noen dager!

Vi fikk med oss korferanse med "Drillo" pi virt hotell, og med Nils Ame Eggen pa
Rosenborgs Conrad Ilotel for Champions Leaguc kampen mellom Galatasaray og

Rosenborg som vi fikl se pi "Ali Sami Yen" Stadium onsdag kveld.

Vi har fatt med oss mange gode tyrkiske retter, shoppet i "Gmnd Ba ar,', v@rt p6
sightseeing i Palasser, v€rt pa cruise i Bosphoum-stredet og ikke minst slappet av pe

verandaen med sol og gode historier, hvor det meste var sant!

Men tilbake til den fantastiske torsdagen, hvor vi ble hentet pa Hihon Hotel med buss
ved I 8-tiden, vi var pyntet til fest, og fest skrlle det bli! ! Vi ble fraktet ned til stadion

med politibil foran med b16lys. Utenfor stadion ble vi mstt av noen av de 1884
politifolkene smat paoservogner I

Vel irme pA $ation ble vi hilset med en "vann" velkomst av de 30 000 elleville
Besillas tilhengeme, og mot motsatt langside sto det et stort skilt pa no$k;

"VELKOMMEN TIL IIELVETE'

Og det a fi lov til e v.pre med pe 0-3 etter fo6te omgang, for sa a klare 3-3, og
oppleve denne gleden der og d4 mi bare oppleves! En av mine sidemenn utbrst i

seiels,rlJs. ttdette er det stolste jeg har v@/t med pd, dette er stofte en frigjoringa!!,,
Valerenga til kvarffinale i cupvinnercupen... og VIF har konet mirakel-bssten med

dette unde..

Og vi har allerede beSatt e spare til aeste kamp

Takk for fantastisk opplevelse i Istanbul!

-Bjsm Atild Gjerdalen
Historielagets dsendte i Istmb l
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Kalender

Medlemsmoh 1. halvar 1999

Alle moter holdes i Bydelshuset,
Hedmarksgata 2

25. ja!r. 1999 kl 1900

1. mars 1999 kl 1900 (Arsrnote
etterfirlgt av medlemsmote)

25. april 1999 kt 1900

Blvandring arrangeres 7. juni

1999.

Tema for medle0sdotene vil bli
alBons€{t senerc.
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Styret og arbeidsgrupper i
Vfllerenga Historielag v

Fulg.led€r EvetrHaugseth
Kasserer Bjsrncranlund
Sehsl&r: Bjorg Stael
St,rcrnedl Bjem Arild Gjerdalen
Vdamedl, Ame Mustad Sgrersen
Vsramedl. Unni Granlutrd

Utgivelse av bildekale ler for 1999 kontald: Even Hargs€th' df: 22570166
Fotognrppe - foiogafering, innsamling og arfotografering av bilder. Kontald:
Bjsm clanlund tlt 22683405
l&etrsgruppe - prosjek om bydeletrs idrettsmiljo. Kontakt Bjom Arild
Gjedalen tlf: 90919250
Inrervjugruppe - intervjue intercssete mennesker. Ansv. Bjslg Staal tlf:
22614033
Medlemsavisa var, kontakbexsm Laila Nomlarm df. 22 67 46 ?5
VAbr€oga HtstorielagpAiidem€tt vaaler€nga.hisilag@c2i,a€t

ht$://home.c2i.net/vaalhist


