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Ilet er i er hundre ar siden vi skilte lag med svens-
kene. Kans$e virker dette med unionstida med
Sverige som ljem histo r: for de lleste. Hundre er
erjo litt tid ogsi da. For en histo einteressert, er
det flere sporsmil som dukker opp nar en tenkcr
p! .let forholder \ i halde og hcr til Sverige. Ilere
ganger har jeg for eksempel lurl pi hvor stor pa-
virkning svenskene hadde pi oss i Norge i de 9 I
6rene fra 1814 til 1905. Den spr6klige pAvirkning-
en kanjo ikke ha vaert s@rlig stor. Det norske
skriftspriket bokmal erjo en videreutvikling av et
opprimelig dansk skriftsprAk som vi ble padyttet
under den €nda lengre dansketida. Bo(sett fra
noen svensle leneord, er det da ikl(e mye som vit-
ner om svensk pivirkning.

I unionsperioden og ogsA etterpe har mange svens-
ker fl)tt€t til Norge. De lleste av dem kom hit lbr e
ff arbeid. Det var kanskje ganske naturlig A fi seg
arbeid i Oslo, spesieit for de som kom fra de omrS-
dene som la nert Norge. Deres egen hovedstad
Stockholn Hjo lengre vckk. Vi vet at mange av
de svenskene som kom hit, itr ke en gang beholdt
sine svenske nar.rl. Ile endret dem til liknende
norske navn. Var det fordi de ikke skulle skille seg
ut, eller var dot av rcn h,flighet at de gjorde det?

Pe Velerenga var det ogsa mange svensker som
fl)'ttet inn. Det ser vi Melig i folketellingslistene
fra deDne perioden. Der er det ikke langt mellom
dem. Stort sett har vel svenskene giidd gAtt inn her
sammen med alle de andre norske innJlytteme.

Selv om Norges selvstendighet var kj€e.kommen i
en sterkt nasjonalrcmantisk periode, virkei det
ikke som det hfi v€r1 noe hatforhold verken til
dansker eller svensker. Det har vi jo ogs6 bevis for
piVilerenga. Da noen av gatene i bydelen fikk
sine nan fra 1870 til -90-1a1let, ble var nordiske

2005 - Hundre 6r siden bruddet med svenskene

tilkn],tning og stolthet jkke glemt. BAde Sverigc og
Danmark si vel som Island og Hjaltland fikk gater
oppkalt etter seg.

Ner vi na er inne ijubileumsaret for unionsoppl{rs-
ningen- er det nanulig al \ i  som hisloriclag ogsa
markerer dcnc. f i l  dene Irenger \ i i  sl) 'rcr og.;
medlemmenes hjelp. Vi tenker e vintle bede deler
av bydelsvandringa i juni og fotoutstillinga i okto-
ber inn pa dette temaet. Er det noen som har histo-
rier eller gjenstander som pa en eller armen mdte
kan kn)'ttes til dette? Har noen for eksempel et
norsk eller svensk flagg med "sildesalaten" i hjor-
net? Eller kanskje du har svenske aner som kom til
Norge og a1 det finnes noe a fortelle om dette?
Ikke verrcdd for i komme med det til oss.

Even llaugseth



MEDLEMSMOTE 14. FEBRUAR 2005.
Av Bjsrg Staal

EN SJARMERENDE DAME PA 1OO AR.

Av Bjorg Staal.

Fo6te medlemsmote pi nyiret ble holdt i Hed-
marksgata 23 og med et av historielagets egne
medlemmer som k6sor.

Odd Skaug popullert kalt "Skauer'n ', er vokst
opp i Enebakkveien, gdtt pi Vilerenga skole og
var i mange ar meget altiv i VIF en innsats som
har gitt ham eresmedlemsskap i V8lerengen Id-
rcttsforening .

Tittelen pi kiseriet var: "Tre deler av Oslo med
fbnkjellig sjel: Vilerenga, Lambertseter og Nord-
strand".

At Vilerenga har sjel vet vi og Odd Skaug tok
ftam alle de eksempler pi godt kameratskap,
hjelpsomhet og ruerhe1 som folk fia Valerenga er
kjent for. Ved A bo tett sari]nen i garder med sma
leiligheter oppster en folelse av tilhorighet og fel-
lesskap. N6r det gjelder drabantbyen Lambertseter
som oppsto tidlig i 1950-A.ene, utvikles en annen
forrn for fellesskap. Folk fikk stsrre leiligheter
med eget bad, okonomien ble bedre pi den tida
en var ikke s6 avhengig av n€re naboforhold. Et-
ter hvert utviklet drabantbyen seg til et flott sted
og bo, men Valerengas sjel manglet. Nordstrand
stiller i en klasse for seg - stedet ble for ('wig kalt
Ostkantens Vestkant. Folk bodde stort sett sFedt i
egne hus med storc hager, og hadde nok med seg
selv. Det er bygd bede blokker og rektehus i by-
delen, men Skaug mener liemdeles at sjela mang-
1er.

Even Haugselh orienterte lift om OBOS' plariagte
utbygging i omiadel Etl e rstad ga ta-ls roms \, eien.
Historielaget i sama.rbeid med Vilerenga Vel og
Byantikvaren gar i mot plauene og har laget egne
forslag. Vi Lommer tilbake med flere opplysning-
er senele.

Sa ble det satt nok en rekord 100 mstedeltakerc!
Hvor skal det ende?

Pe Velerengen bo- og servicesenter bor ctet en me-
get sjarnercnde og blid dame som rundet 100 rir i
januar mined - Klara Bjorkquist, fodt 12. januar i
1905.

Historielaget ble interessert og tok straks kontakt
med servicesenteret om muligheten til e fa besske
henne. Dette gikk i orden og den l5- mars fikk his-
todelagets representant lllote denne flotte garnle
damen.

Klara Bjorkquist er fodt i Askim som numrner 3 av
6 sssken. De mistet foreldrene tidlig og allerede
som 14-1s-aring begynte Klara 6 arbeide som hus-
hjelp. Dette yrket fortsatte hur med da hun flyttet
ti l  Oslo i 1q25. Forsr hos apoteker Rustung i
Oscarsgate, senere hos direktor Aamundsen pA
Aker. Etter hverl fikk hun sin egen leilighet i
Heimdalsgata 26, i 4. etasje. Her bodde hun til hun
var 99 ir.

Na har hun etablert seg pi Valerengen bo- og ser-
yicesenter, et sted hun trives veldig godt. Klala
giffet seg ald , men hun har alltid hatt stor omsorg
forfamilien forteller niesen Kari Strengen som
ogsa var til stede under virt besok.

Bortsett fra e hore dA.lig var Klaxa Bjorkquist i
overraskende god form og fulgte godt med i sam-
tal€n vAr.

Klara ble fodt i det historiske 6xet 1 905 da Norge
fikt sin egen konge og Unionstida med Sverige
tok slutt. En ny start for landet vart, og beglamel-
sen pa et 1 oo-Arig langt liv for Klara Bjorkquist.

Bildet er tatt pe I o0-arsdagen,
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En skibakke med store utfordringer.

Av Knut Roar

Nygerdsbakken ble bygget av VIF mcd slor frivillig innsats.

For oss som bodde nor Nygerd. varjodet et
slags paradis. Her kume vi utfolde oss sommer
som vinter. Stor var forventningen da VIF bygde
en ordentlig hoppbalte. l)ettc slillaset var det
foiste i sitt slag i Norge i og med at dette besto av
rorkostruksjoner brmdet sarnmen med mullea. Jeg
husker godt at bakl(en ble bygd.

Fredrik Bcrg-Ha:rsen var en av ildsjelene. Det var
ikke akkural terenggaende kjorett y pa den tida.
Frcdrik visste rid. Han linte hest og kjere av
Heste-Per, som hadde stall ved Akerselva. Dette
var et dristig oppdmg siden Fredrik ikke var noen
hestekar og en hcst kan v€re noksd s@r. Vel ror
og materiale ble fraktet opp og ballen ble ferdig.
Hver dag etter cndt oppdrag hadde hesten et ons-
ke- Det var e komme hjem fortest mulig. Lite
brydde den seg om den ielDmede kusken og
cventuell tlalikl. Hjemover bar dl-t oppover Ene-
bakkveien over Galgebergkysset, nedover Aler-
bergveien, bortover Grsnland 1il den var trygt
hjemme i cgen stall.

Vi ungene krmnc glede oss over detjeg vil kalle
et lekeapparat. Naturligvis som hoppbakke om
vinteren, men ogsa en "rampe" om sommeren.
Det var neniig hester p6 jordet som gikk los. Da

var oppgaven i lokke hestene til hoppkanten for
s6 i hoppe pi hesteryggen og av gerde bar det sa
lenge vi Llarte a klarDre oss fast. Det var ikl(e helt
uten en viss risiko for skader nar en del hesler dro
av garde med noen guftcvalper pe hesteryggen.

In lamera{. Frik Lrensen. var den modig5le d\
oss pi vinteren fordi han trente ofte i bakken fra
han var 7 dr. Vi var litt misunnelig pe hztn med
hoppski og fyklakl<.

Det ble 1i] og med alaangert kveldrenn med lys.

Tok med etbilde av kdsesnekkeriet hlor VIF ble sliltet. Like
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REFERAT FRA ARSMOTET 16.I\[{RS 2005.

Innkallingen til aGmotet ble vedtatt uten merkna-
der. Even Haugseth ble valgt til mirtelede. og
Bjorg Staal til sek et@r.

Til behandling foreli:

Anberetning og regnskap for 2004.

Budsjett for 2005.

Fastsettelse av kontingent for 2006.

Valg av styre med vararcprcsentanter

Valg av revisor

VaIg av valgkomitd for 2006.

Beretninger ble lest og Even Haugseth hadde en
rettelse til omtalen av utbyggingen pa otae Vele-
renga, nedelst pa side ell i beretningen. Her gar
det fram at Byantikvaren har engasjert arkitekt,
mens det er riktige er at Vilerenga Vel har enga-
sjed arkitekten, men er sponset t konomisk av
Bya[tikvaren. Beretningen ble tatt til etferetning.

Regnskap 2004. Kasserer Bjom Granlund g;en-
nomgikk de enkelte postene (se eg€t oppsett). Re-
visor Per Haugen leste sin revisjonsberelning og
roste sq.ret for god okonomisk sty.ing og ga hon-
nor 1br meten styret utforer sine oppgaver p6.

Regn\laper ble vedtatt med a-kJ<Jamasjon.

Budsjettct for 2005 ble giennomgett og enstem-
mig vedtatt.

Valg. Valgkomitdens leder Leif Tovik referefie
komitdens innstilling gienvalg av hele stlret og
revisor.

Styret: Even Haugseth, ledel
Knut Roar Westbye, nestleder
Bjom Granlund, kasserer

Bjorg Staal, sel(retEr
Bjom Arild Gjerdalen, styremedlem
Unni Granlund og Ame Mustad Sorcnsen,

vammedlelnmet

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Som revisor ble Per Haugen gienvalgt eDstemmig

Sqrcts innstilling pAvalgkomitd for 2006: Leif
Tovik,. Kari Johannessen og Eva Boretti. En-
stemmig valgt.
Even Haugseth ta.klet pA styrets vegne for tilliten
medlemmene viser ved A gjenvelge alle for nok et
aJ.

Efter ersmotel ble det god tid til en prat - sam-
men med ferske vafler og varm kaffe.

Even Haugseth takket de vel 20 som hadde viget
seg ul i det swe vinterv@ret.

-:e!q9q
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Kodortykkabr

Stret fikk sk4't av sin Doktemhet og gode sko-
nomi.



Minner og historier fortalt av medlemmene. Innkommet som svar pi det utsendte

sporreskjemaet.

Disse minnene er skrevet av

Bedt Gresen, fodt 1943, bosted Hedmarkgata I 1
fra 1943 ttl 195'1 .

Der bodde hlm med sine foreldre Solveig Elfrida
og Ivar Bredo Gresen og sgsteren Tove.

Faren, Ivar Bredo Gresen var ansatt i Oslo Spor-
veier, fo$t ved trikkestallen i Hedmarksgata, se-
nere med utgangspuntt ved tdkkesloyfa pe Efier-
stad-

Hun fortcller om tida pe Valeienga:

Vi bodde i Hedmarksgala 11, 3. etg. pa 1 rom og
kjokken. Jeg husker godt leiligheten. Liten stue
med spisestue, jemdivan som kurme sHs ut til
dobbeltseng om natten. Sosteren min ogjeg hadde
feltsenger som ble slatt ut . Det var ikke mye
guhplass iglen. Her bodde vi tiljeg var ca. 8-9 ar.
Da fl]'ttet vi til fonte etasje i samme gird. Vi fitt
I soverom og storre stue. Da hadde vi til og med
plass til salong. Jeg syntes det var som a komme
til hinlmelriket da vi flyftet til denne leiligheten.
Det var do ute i garden de fsr$e arene. Husker
godt de gre bilene som tomte doene. Senere fikt
vi vaor*Iosett i hver etasje. Bad var det selvfolge-
lig ikte i de gamle girdene. Det var badetime en
gang hver uke pA Vilerenga skole. Ellers hendte
det at vi fikk lov fil e bade bofie pa dkkestallen i
Hedmarksgata.

Hedmarksgata 8-10 er et mursteinsbygg som ble
reist ca. 1939. De andre gardene rundt var mye
eldre, derfor l€lt vi det for "nybygget". Den dag i
dag er det fremdeles "nybygget" ldr meg. Her lek-
te vi pe fofiauet med due- og honseringer, S'er og
C'er.

I Hedmarksgata 6 hadde frsknene Kjerrand mel-
kebutikk. Kathdne sto i butikken, hun skar \jott-
pilegg for hind pi en marmorplate. Husker at hun
hadde veldig rsde hender, for det var ganske kjo-
lig i butikken. Sosteren, Harda, var pa bakrommet.
Hun kom ofte ut i butikken da det var noen hun
kjenle. Ellers var hun fin darne som gikk pA byen
og handlet.

I samme gird bodde en blind mann som het Wil-
ly. Vi ungene fulgte ham ofte bort til
"Lilleparken" der han leste i blindeskrift b,rkene
sinc eller pratet med oss ullgene.

Deme "Lilleparken" var et hjsrne av gressplenen
ved Odalsgata./trikkestallen. Det var 2 kakker der.
Jeg husker at jeg ofte var oppe ved trilkesllryfa pa
Etterstad da faren min skulle ha spisepause. De
hadde kaffeflasker i et varmeskap, thermos hadde
de ikke den gang.

Under krigen gikk fareo min med illegale aviser i
bamevogna mi. Han fikk egen tjeneste slik at han
fiL* distribuert disse avisene. Da Moller & Larsen
ble sprengt, knuste vinduene i leiligheten vdr og
noe kom i senga mi.

Faren min fortalte at det var vanskelg a kjsre
trikk under kigen. Pi gnmr av blending over alt
og lysene pi trikken mine ogsd, blendes si det ble
bare en liten lysstrile.

Jeg husker at ner en p€rsor i en g6rd var dod og
skulle begraves, ble det satt opp kranser av gran-
bar pa hver side av porten. Det ble ogsa hg gmn-
bar loran porten. Defte var lin nifst huskerjeg.

I kjelleren i Hedmarksgata I I var det bryggerhus
og rulle. Vi matte t ampe i tr-appa ned til kjelleren
l'or e skremme roftene. Jeg bjalp moren min pa
mlla. Den var tuog og diger med myE murstein.
ElleN lsp jeg fram og tilbake i kjellergangen hus-
keijeg.

AIle spoweisfolka pi Vilerenga kjente en dame
som ble kalt "Dudu- Astrid". Hun like a kjere
t kk. Hernes plass var ved siden av vognforeren
pi de garrle trikkene. NAde dem som tok plassen
hennes!

P6 Vilerenga skole var det Cn skolegArd, men jen-
tene fikk ikke lov til i ga over til gutteskolegerden
- eller omvendl Ellers var det store a ove og ga i
lT.maitog i skol€ga.d€n huskerjeg. Vi matte ga
ordendig nar der store dagen kom.
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Totengate 4
Opplysninge. fra Erik Rod

Bildet viser Anton og Emma Llolstad med deres
banebam Mona. Bildet er tatt utenfor 'fotensgate

4 oa 1920. Anton kom fra lnebakk og var vogn-
mann. Det var to stallplasser i gArden. Emma vat
fodt Bjomstad og kom Iia Rolken i llurun
(tsiomstadsvingen). De likl tre barn. Adolffl]ttet
til Osterdalsgata. Harda, gili Olsen, ble boende i 2.
etg til si11 dsd. Maria giftet scg nred maskinist
Morten Modensen, som ble lorpedcrt og dode pi
sjoen. Dissc fikk to bam, Mona og Roy Morten-
sen som ble brannkonstabel pa Sagene.
Harda Olsens mann Wilhclm, kalt Villingen, va.
bryter, initiati\,-tager og medstifter av br)-tcklubben
1909 D:elenenga.
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Kyter 'n

Vilhelm Holleberg Hansen l9 10-1983.

Fi er klar over hvilken dikterbcgavelse K;'1er'11
var- Imidlertid har intcressen 1br hans diktning okt
og vi har planer om e utgi hans samlede pa n)'tt.
Kanskje i en mer omfattende ulgave. Vi onsker
mer bakgrunnsstofl Kontakt Bjom Aiild Gjerda-
Ien mob 909 19 250 e-post osl25@living-norge
ellerf\en Ha g.erh 22 57 ol 66 e-posl
errn-hau@frisuf.no.

DiKT
AV

uKYTERNu
Vilhelm I-iolberg Hansen

6{bb.jascl F Vilerensa

I
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NAr en blir eldre, er det klat en husker 1ia bame-
ira pi V6lerenga. Skolen, kirken med patken og
lekeplassen er en del av barndommen, Jordal kom
senere.

Lekeplassen mellom skolen og j embanen ble be-
n)'ttet hele .ret. Der var det dumphuske og andre
husker, kan-rsell og mer. Om vinteren var det is i
parken, si vi gik:k pi skoyter. Jeg hadde skruskoy-
ter. Antekkct var skji rt og genser- Dajeg ble
seks fikkjeg skibukse og anorakk. Etter skoletid
var vi ofte ved Nygaard med fine skibakker. Jeg
var sjelden pi sondagsskole, "ut pe tur" var fars
motto. Alle var med til Ostensjovannet pa sko)4e-
tur. Til og med Bikkja var med.

Familieo bodde med ett bam, Bjlrn! pe Nord-
strand. Det ble for dyrt med trilik til byen og dyr
husleie. Far jobbet i den tiden pa kontoret i Oslo
Havnevesen. Si kom han over leiligheten i Is-
landsgata 12. Det var en klausul om at en 2 mal
slor roml pa Ulsftrd skuJle lolge med. Prisen rar
kr 3.000,- og far sskte om lin hos ridmarmen t
Oslo. Det blc avslag (det bievet har jeg). Far gikk
pi tiggersti til Trollvann hvor min oldemor "Mor
Kaitisa" bodde. Hun drcv en lale med sin sonn.
Der Iikk han lin.

Vi fl)ttet altsa til Islandsgata 12 i 4. etg, tror det
vat i 1926-27. legble fsdt i 1928.

Dot forste jeg husker er brannen i Islandsgata 14.
Det lar sag og hovleri der. Min mor trodde dom-
medag var var komrnet, men var nabo fru Hansen
forklarte at det var brann. Det var en svart sky fo-
ra.n kjgkkenvinduet. Vi tok pe oss kller og kom
oss ut.

Det bodde mange hyggelige folk i gaten og mange
jenter. Men i 30-irene var det mye arbeidsledighet
og pappaer som drakk! Men ikke var. Far var
flink til i lese for oss, serlig Asbjomsen og Moes
event).r. Vi hadde 1re rom og kjokken pluss entre.
Noen ganger gled jeg pA gelenderet ned til I . etg.
Av og til sto potnerkona der og hun var sint.
"Sving Deg" kom i girdene med sin sang og
mange kastet ned noen orer palkel inn i papir.
Utedo i garden og kaldt vann i springen. Nar vi
var ute ropte vi opp: "Kast ned nokkelen". Men vi
mitte opp med noklel og vaske hendene i kaldt
vann og siipe.

Min barndom pA Vilerenga. Else Ragnhild llelgesen

Sving deg - Karl Rognstad

I tredje klasse fikk vi gi pi Deichmann i Borggata
pa Grgnland og da Aplet det seg en ny verden for
meg. Pe skolen var det leseslue og det var lercr
Svene S. Amundscn som ledet den. Han var kjem-
pegrcj og klasseforstander til min bror Bjom. Vi
kunne gjore lekser der.

Dct bodde en kocelig lamilie l\ ers ovef gangen pd
ett rcm og kjokken. Ingrid, Hedvig, Gudrun, Ma-
jen, Olav og Kyter'n. Bama giftet seg og moren
ble alene med K;'ter'n.

I 30-drene begynle min bror Bjom i guttemusik-
ken. Jeg begynte i bamelaget i B.U.L. Vi ovde i
Arbeidergata (landbrukssalen). Dirdal var pianist.
Vi danset folkedans og sang. Ofte satt det en "fin
dame" og si pi Hun hadde en rosa kyse og kipe
med muffe. Det var Homansbyens dronning. Vi
s)'ntos hun var besynderlig. Kan ikke huske at hrut
noen gang snakket med oss.
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Homansbyens dronning.
Vi mane^lere i,spille piaro. Forsr Bjorn sAjeg og
Jorurn. Bjom gikJ< hos cn habilpianis som her
Nils Larsen. Jorunn ogjeg gill til en pianolerin_
n€ 1 Arupsgate. Det mo$omme var nir toget kom
skamlende, da bs.te hun ikke atjeg spilte feil.
llele sommeren var vi pi Ulsrud. Far hadde med
ilelp satt op? en h),tte. Vi syklet til skolen og far
sylket pijobb. Mine besteftreltlre bodde pi Sorli
red \olleram- sd vi var mye der. Spesiell islou_
ronna. :om bam !ar dct alldd hlggelig a komme
l Jortl

Nanen t i l .niende apri l  vatnerjcg av brak. SA m)e
oraK nacdeJeg rkle llon br. Jeg ba mor sle av
radtoen! men hun sa at den var avsl6tt. Det viste
seg al del tar radioen i etasjen under som sto pa.
Llagen eflcr hone vi hr a som hadde sLiedrl.  Da
ble det storc forandringer. Ikke bamelaget lenger,
og rlsleme tok skolen r6r. \ , igikJ< p6 -amlebl_
en og btren Fzer. bedehus og presregird. Al le
nusKer tel btenclngsgardinene. De lok ogs6 rcdi_

oen vir. Men musikk ble det. Fru Jorvalg som
bldde under o\- .pi l le nldelig piano 0g lbr spi lre
r|o||n. uet var noe \om lysle opp. Hun lom opp t i l
oss lordl hemcs sorut. svein. r ar mindre og mi e
legge seg tidlig.

En liten tykk guft besskte ofte sir1 bestemor I ls_
lardsgata l2..Han spilre piano og lom opp ri l  oss.
rvlen nan \ar rt\kc lornrol d med r iLn piano ar mer_
Let brodreDe HaJr. Vi var uenige ornmange ring.
Han \,,rste meg ba gtngvinduel h\ur han bodde.
Det var en gronl1 tregani pi Kampen som han
mente var mye fitere erur en murgerd pa firc eta_
rjer. Cuflen her Kjel l  BekJ<eluntt ogjeg rr med
lar I Autaen da han Jebulene. han ral, l  ik-ke ned
lil pedalene. Jeg Lral"f han senere pa en hcgelest og
nan nusKel meg oarjeg newLe pi lena\ nel mil l .
Han husket feit nir han pasto ai min far spilte p6
sag. Del var det hans lar 56ln go16". Min l-ar spil_
le bare fiolin og luth. Der var m1e musiki i lonre,
tredje og 0e-rLle etasje. Jeg \ar m)e pA preslegir-
oen lorclJ mrn !enninne. Norunn, var daflel a\
prest Mjomd.

Det var il&e var ig A kjope ferdige kler. Vi hadde
s)damer. fru Otnes i lslandsgara b- lru \css i ru
lU. og moren l i l  Judjth i  nr |  1. Konfirmasjonskjo_
len ble sl Lld ar lru Otnes. Dct r ar siclden r r tol
triJ<len fra_Oppsal ril [Hersud. Vi gil,] mye. Ved
u\tensJo skole \ar der en kiosk og der var belon_
tungen en Smorbull laramcll. I urcn eikl orer
Ftterstadslefla lorbi Sotahjorner- h,ur der cJlr id
t(om kommentarer fra begge hjomdr. Uncier kri_
gen gikJ< r i  om lagerl ia lordi fyskeme holdl r i l
pa hfleritad. Da krigcn rar slurr og lar skuJle byg-
ge pa tomta \Ar- vff det Lre bam som prurcstene.
Vi ga urtrykl lor der hrer dag. srerl igjeg.
Mine \ enninner \ cr Bjorg Mar-l insen, Noruxr

Ylrry9.^T*9 Holm AmurJseo. Bjorg fhorescn.
Inrgrrd Stronnberg- Else Olsen- E\a Lund, Fl len
Haug. Ingrid Krisl iansen, Vir j  med f lers.

Hilsen Else Helgesen, som for ovrig fikk klenge-
navnetjeg mislikte, sostera til BrotJr,n



Vi frkk for en stund siden et billedhefte fra Ole Jan Johansen som

omhandlet "En arbeidsdag i Jotul og Kvarener ovnstoperi A"/S"

(Bilder som ikke kom med i forrige nummer.)

varm mal tilbe.edes pa bedriiens kjokken.

Takterrasse. val popultr i rna9aBsen

M€sser vai lys os ltrliig
Kom&rer blk satt sanm€n

Over: Klokkr er 16 00

Delene biir puss€t og sortert



ELLINGER av Anne Teppen

TA DEN RING OG LA DEN VANDRE

Ta clen ring og la den vandre

fia dcn cne til den andre

ringen er skjult, det sier seg

at nettopp nA er dngen hos deg.

Jeg gikk meg ut !a d€n gronne eng

der glettajeg pi

hvem ringen skulle fi.

Ser dujag har fift den, ser dujag har IAtt den

Tralla, la]]a, tralle, ralle,ra.

Sa matte man (e11e> for d finne ringen: flvem -
har - ringen - som - sitter - pA - den - hoyre - peke-
Iingeren.

TORNEROSE

Tomerose var et vakkert bam, vakkert bam, vak-
kert bam

Tomerose var et vakkert birm. vakkefi bam.

Hun bodde i det hoye slott, hoye slott. hoye slott

hun bodde i det hoye slott, hirye slott.

Sl kom den onde fe der inq fe der inn, fe der inn

si kom den onde fe der inn, fe der inn.

l'omerose sov i hundre Ar, hundre er, hundre er

Tomerose sov i hundre Ar, hrurdre ir.

Og hekten vokste kjempehoy, kjempeboy, kjem-
pehruy

og hekken vokste kjempehoy, kjempehoy.

si lom den r r(re prin5 der inn. prins der inn.
prins der inn

sa kom Jen r alre prins Jer inn. prinr der i in.

Han kysset horncs rosenkinn, rosenkinn, rosen-
kinrl

han klsset herur<r roscnkinn. rosen-L irLn.

Tomerose mA ei sove mer, sove mel, sove mel
'fomcrosc 

mi ei sove merr sove mer,

Og prinsen danser med sin brud,med sin brud, med
sin brud

og prinsen danser med sin bn-rd, med sin brud.

Og alle hjeiter gleder seg, gleder seg, gleder seg,
gleder seg

og alle hierter gleder seg, gleder seg.

BY MEG

By meg, by meg, anni anri ei

anai anni ci. anni aoni ei.

By meg, by meg, anni anri ei.

Dct cr best at Lise kommer til meg.

By meg, by meg, anni anni ei

anni anni ei, arni anni ei.

By meg, by meg, anni anni ei.

Det er best at E k konrmer til meg.

Erik kommer hern og tar Lise i handen, og man
lbrtsetter A synge vers til alle som er med i leken er
nevnt i sangen, og alle danner en lang rekke.

Derette. fortsetter sangen slik:

By meg, by meg, anni armi ei,

anni anni ei, anni anni ei.

By meg, by meg, anoi aoni ei.

Del er best ar (den som ble ner nt sist) gir sin rei.

Slik L'n\eder man li l  den som bls nernl lorsl (i
va till'elle Lise) sdr igjen alere og .{ir vere den
som velger neste sanglek.



fabrcnAa Htstorielag Pd intenett:

!-mail vaalecnga.hisllas@c2i.nor

hjel'mesidei http://home.czi.nevvaalhisl

Bankkonto: 0530 04 78222

Bokene "veler€nga bydel ned sjel" , "Fra Sotahjsmet til Bo-

henen og Hisloriela8ets flotle kalender for 2005 er selvsagt d

fa kjopt. Direkte hos Vel€renga Hislorielas, eller Kafb Eno'

Valerenga Blonster og i bokhandelen pa F)Glikllorget!

Argang 8 nr. I - 2005

Kr60,-

Historiclaget etterlyser':

Alt som kan ha med 1905 i giore.

Historier, slekt' gjenstander'

Har noen unionsflagget, sildesalaten?

Kontakt Knut Roar

Leder: Even }laugseth
Nestleder: Knut Roar Westbye
Kasserer: Bjomcranlund
Seketer: Bjorg Staal
Styremedlem: Bjorn Arild Gjerdalen

Varamedlem: Ame Mustad Ssrensen
Varamedlem: Unni Granlund

Arbeidsgrupper i historieltget:

Utgivelse av bildekalender:
Kontalt Even Haugseth tlf.22 57 01 66

Fotognppe - fotograferjnS, irnsamling og

a\.fotognfering av bild€r:
Konlak!: Bjsm Gnnlund tlf. 22 68 34 05

ldrettsgruppe on bydelens idrettsniljs
Kontakt: Bjom A riid Cjerdalen tlf 90 91 92 50

Itriervjrgruppe intervjue j.t€ressanle me'nesker

Kontakt Bjorg Staal dt 22 61 40 33

Kontakl: Knut Roar Weslbye tlf 22 174884, mob 9083 1966

Eposr: krodb@onli.e.no

Mstekalenderen 2005
18/4 kl 19.00 Medlemsmote i Eldresenteret

6/6 Bydelsvandring

Not6r dato og sted!

Kr 25U,-

fifu,s e. iulilewr't drwt 2 0 0 5 !


