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Leder'n har ordet!

14. juli bor feires pi Vilerenga

Det er nok ikke mange som vil forbinde 14. juli med
noe spesielt her i bydelen. Selv om mange sikkert er
pi ferie deme dage4 burde ikke deone dagen forbi-
gas i stillhet. Pi denne dagen i 1992 ble det satt et
stort punktum for en forferdelig epoke her i orire-
det. Det var da trafikkinfemoet fikk sin endetige
slutt.

Fra garrnelt av hadde Stonsveien og St. Halvards
sate vert en av, om ikke den viktigste atkomstAm
iil Oslo. H,rorfor dette vegfaret ble sa viltlig, var
fordi bondene brukte det nAr de skr.rlle levere valel
eller dy til markedet i byen. Det var bare at etter
andre verdenstrig ble det mer og mer vantg a frak-
te varcr og dyr med lastebiler, og personbilen ble al-
lemauneie. Ette$om byen este utovel sine ganrle
grenser, og forsteder og dmbartbyer grodde opp
som paddehatter, ble tansporten til og fta byen
enorm i forhold til tidligere. Allerede pa 70-talet
!,ar denne vegen totall overbelastet.

Det man ikke tenkte se mye over, var at trafikken
gikk rett gjennom et boligomrade. Den holdt pa a
kveler bydelen V6lerenga. Ikke alle tok problemet
alvorfg, for planene om sanering av denne plarke-
byen hadde v@rt der helt fia 20-ara. I 1973 slntes
beboerne det vm nok, og startet Valerenga Vel,
som hadde ett hovedmal: Fa bort glennomgangstra-
fikken!

problemet med tra-
fikken pi Vilerenga
skulle v@rc lsst,
trodde noen- Men
politikere er bare si
utrolig flinke til d rti
seg unDa det de lo-
ver. Det var f6rst da
vellet stilte den an-
svarlige bpiden opp
mol veggeq og spur-
te hvor det var blitt

Takket !@re vellet og beboeme, ble det brste lapet
av turmelen under bydebn Apnet i 1987. Men pro-

blemene var ikke lost med dette. Det gamle kjsre-
monsteret var godt imarbeidet hos bilistene, si nfu
det var ks i tuonelell, kjorte de [kevel den garnle
ruta. Knvet om stenging av Strsmsveien ble for-
sterket. Beboeme tok igjen afere, og trafikkaksjo-
nene ble mange og hyppige. vellet nAtte fl politi-

keme til a ta standpunkt til om de ville ba vegen
stengt eller ikke. Samtlige partier bortsett fta Holre
og FRP lovte for komrnunevalget h!,sten 1991 at de
gikk irm for stenging.

av oppfolginga av
\,ralgloftet, at resultatet kon]- Den 14. juli 1992
stilte sanferdselsbltfi Ralmond Johansen opp,
og det ble bom i St. Halvards gate.

En flere hundre 5r gammel hovedveg til byen vax
stergt. Vemodig for noen kaffkje, men dette had-
de store koosekvenser for Velerenga- Bydelen
kulme begynne a puste igien. Historielaget vfut er
et godt eksempel pi at Valerengas patriotisrne
vaknet til live igien. Mange har ogsa i de siste 10
6Ia fitt sift nye hjem eller nye skole langs det som
i rnange fu var ei forpesta innfartse're.

Det er vel lite trolig at noen kommer til i feire
bon'men den 14. juli 2002, men hvis noen skulle
fotjene blomster denne fiersdagen, m6tte det v@re
tidligere b)aed Ralmond Johansen.
Om dere skulle 96 forbi stedet denne dagen, send
de taprc beboeme som fikk til dette, en tanke i alle
fall-

God sommer til dere allel
Even Haugseth
leder
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Etter valget kom AP og SV til makta i byerL og



Mange memestef var samtet

for d bi'ane stengingen ar
Sian$eien 14. juli 1992.
Foto: Bj6m Granlun j

Xmi historier fra en mimrekveld.."

Vinteridrett pi Jordal...

Det var ikke bare fotball i Jordal I.f, de hadde og-
sa et kjempefint skilag, forteller <Boffenr>

Jordal stadion har i alle Ar vert en popul@r idretts-
bane for Vabmgas beboere. Om vinteren krydde
det av sko''telgperc pa banen. Stadion var delt av
slik at de med lengdelopskq'ter gikk i yhe bane.
Det vax en bro over til indre bane som var forbe-
holdt hockey- og danseskolter. En del av den in-
dre banen var satt av for de som var mer profesjo-
nefe pa danseskoyter. De fleste som giLk pA sksy-

\-,.r i 20 og l0-arene_ brulne skruskoyer eller
blekkspanq som ble skrudd last med nokJ<el og
reimer utenpa bekssmstovler.

Noen dager var det musikk i holtaleme, gieme
marsjer og den berommelige skol4evalsen av
Waldteuffel, men ogsi noen plater av tidens
granoforsjarmorer ble spilt. Garderohen kostet
15 gre og pe kafetedaen fikk rnan hopt varm sJo-
kolade, buljong og solb@rsaft - sant store smult-
nnger.

Naturmedisin

Det er ikke bare ne for tida det er modeme med
natr:rmedisin ndr det gjelder 6, helb'rede ulike lidel-
ser. <<Boffeo>, 87 6r garnrnel, forteller fulgende om
sin bestemor (som ogs6 bodde pi V erenga):

Bestemoren fikk betennelse i o;nene og sendte bud
pe dokor. Dette var i 18s5. Han sa: du mi i mor-
gen kjope deg krittpipe A beglnne og loyke shAto-
bakk. Det gjorde bestemor4 men etter a ha fodt 10
unger pa 25 ar vax hun ganske darlig og klarte ikke
a tenne pipa selv. Etter e ha karv-a skr'aen i pipa
mitte ftren til <BoffenD) - som da var l0 ar - dra til
og teme pe pipa. Tro det eller ei, bestemor hadde
aldri mer betemelse i 4aene. Bestefaren 16yLte
ogsi krittpipe og disse to ble begge over 80 Ar
garnle.

Rolf Hansen kunne blant annet fodelle om et rad
han fikk av sin svenske bestemor for a bli kvitt en
del vorter han hadde pdL hendene.
Hun sa: Du skal stjela s5 mange ertor ftin din mor-
sa som du har vorter, och sedan skal du kasta er-
toma i en rennande A. Det gjorde Rolt han kastet
ertene i Hovindbekker! som den gang rant der
hvor Jordal idrettsplass ligger n6. Han ble bra!
Om det var ertene ellet Hovindbekken som gjorde
utslaget er ikke godl a si.



Et nreromride os senter - Grsnland

En vanddng i tid og minner til en del av gamle Oslo
som har betydd mye fot sstkanten - Gronland. Kfu-
ker en etter, er mye endra, men noe er der enda.
Det er naturlig for meg a kople mitt rueroNade
Vabrenga - til de omrader som grenser til vfut. Sjol
vokste jeg opp pa VAlerenga og har naturlig nok
dette i mitt hjerte.

Farfar bodde i Rostocker'n i Gan[ebyen. Ei tante
og onkel bodde pi Cronland. Li "frUetante" pi
Kampen og ei arma pi Enerhaugen. Slekla fra mor
kom lia RodelqtC;,a og Grtinerlokka. Ei tante bodde
forst i Torggata og fl)4ta seinere til Hovind. Det er
derfor natwlig at Oslo Ost er mitt omdde. Hadde
ikke spesiell gunn til i bevege meg til den gelne si-
da av elva- Det var ei tid full av inntrykk og mi.ner
pa godt og vondt.

Gronland - navnet skriver seg fia gressletter og
enger og var fia tidlig et knutepunkt og samling av
veiene fra nord, ost og sgr. Den store flaten ga plass
til bondegirder og det danna seg en slags tettbebyg-
getse.
Det va.r faklisk bondegArder hele veien til Storgata.
Gronland strekker seg fia Gamlebyen til Akerselva.
Gronlandsleirct gax over til Gronland ved Toyen-

bekken. Denne er ogsa kalt Gronlandsbel&en eller
Lortbekken og ble lagt i ror i 1862. Grsnland var
et foNted til Chdstianja til 1 859 og innleminet i
byen.

Tenk dere en varm sondag formiddag i 1 950-6ra,
det er stille og det lukter godt. Faren min pfta
seg alltid pi sondager, hans fridag, og var alltid
tidlig oppe. Det hendte at vi tok trikken, - ute pa
tilhengereq men oftest gikk vi ned til Gronland.
Vi krrme ta flere veier, over Enerhaugen (eg had-
de ei filletante der) og ned kleiva eller Akebergvei.
en og ned Borggata til Leiiet.

Grsnland var det store senteret pa sstkanten.
Mange bulikler. men aldri6pne pi en sondag.
Folk gikk el1er Fatet pe hjomet.

Tante og onkel bodde pe hjomet av Norbygata og
PLatougala. Jeg badde lre lerlere der. Svein var
jeurgammel med meg og de bodde pe ett rom og
kjokken. Tante var gronlandsjente og herures for-
eldre bodde i 28. Faren vax slakter og badde u1-
salg i Kirkerista. Mora hadde blomstersjappe der
ogs6. Andersen hadde ei drakjerre. Pd virkedager
dro han av garde i ferntida om morraq irmom
slakterhallen og til butikke[ sin. Tante hadde alltid
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.. Grsnland forts.....
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en kjapp replikk. Etter en lilen plat gikk vi viderc, -

bort mot torget.

Det hendte det var sirkus pa Gronlands torg, alllid
\pennende med sliLt. Amardo eller sirkus Bemy- Pi

denne enorme plassen var det innimellom Tivot
Mot Schweigerdgate E slakterhallen.

Jeg lerte i sykle pi Gronlands totg. Jeg har lurt pe
hvorfor jeg trcngle et helt tory for a lFre e sykle.
Brukte en 'herresykkel' og berte a tuakke under
'stanga'.

Vi gikk viderc mot Vaterlands b'ru og ned til i elva.
Her E trebeter pA rekke og rad. Det var et bra sted
for batene, siden det ikke rar nodvendig i male de
under med stoff som hindra vekst av skalldlr og al-
ger. Det vax f€Iskvaon i elva og det vax nok. Beste-
far vanka der fordi snekka 16 der og han hjatp alltid

noen med noe arbeid pa batene. Han var snektel og
peNjonist. Ny plat og kanskje en liten en. Alle had-
de god tid til en batprat- Lenger gikk vi ikke. Sam-
me vei tilbake. En portrettfotograftok bilder og
solste.

Jeg er toIst sa faren min. Jeg var sa altfor godl kjent
med delte ta fsr. Det blir bare en halvliter. Klokka
rar etter ett. Naturligvis traffhan kamerater. En
halvliter ble til noen Jeg fikk Solo og penger til sjo-
kolade av 'kamerata hans' . Se bb det middagstid og
jeg fikk mast pa faren min sApass at vi dro hjen
Det vax den sondagen-

Begge bildene eies tm
Knut Roar Weslbye



Medlenmene var invitert til alenne sammenkomsten for a markere at histofielaget har rundet de fdrste 10 &a Frammotet var

Medlemsmst e 22. aprll 2002

som vi na efierhvert er bliti vant til - meget godt - tullt hus og god sren ng

Programm€tforL.veldenvaletkeserialKrlutRoarwestbyeoln(VerenaronradeD,spelieltonlAdetpaGrgratrd.(seside4
og 5 i dette nr.)

Keserietvarnegetpersonliglagtoppogutgangspunklet.!arminneneombamdommensspasertu]ersammenmedfar-nettopp
tit cronland. H; i[usFerdm"".l"trnia fv.uf-ao nu gammel og nvere ti4 og det var nok flere enn kasmen som hadde gam]e

;inner netropp 1.a dette byormedet. Man nikket gienl{ennlig bede til cronland torgs travle virk$mh€t sa t 920-30 erene. hes-

i"f..;"."* 
"g 

i" O."" t"jeUtene - og it<te ninst til bildet av Ererhaugen ba4 en meget bruk itrstitusjon ogsa for Valerengas

i"i"fi-iol. 
-sbri.t"tu 

I ALerbergveien, husmorskolen, bmnnstasjonen og kirken - oq olrytlen <LomPD' ogsa kjente steder

i. -*li lliat pa c."'land viJa-vis torget ligger et av bvens eidse hus Huset er fta-tidlig 1700-tall og var opprinnelig en

stor flott eiendorn Her har det vrrt bede skole, tkehus og aldershje&, forb€dringsanstalt og asyl - i tillegg til ulik forretnings-

virksomhet.

Mest kjent ble garden giennorn Elias Krammerc roman (Asy]eb, hvol han levende b€skiver de tilstadder fatttigfolk levde un.

aer. for tiden J aet Uydelshus for bydel Gaml€ Oslo, og har blani annet et serverhgssted kalt <dsyleb med uteservering i bak-

garden. Huset er fredet.
Knut Roar avsluttet kaseriet sitt med a lese et stykke fta Elias Kremmers roman'

Etbr keseiiet ble blotkaka servert til stq fomoyelse for nedlenmene -

I 0 stjemeskudd var satt pe kaka, tent pe og servert - mens 3 ro)&varslerc
pep orn kapp i Bydelshuset. Kaka rar pyntet med historielagets logo og med gaxulasjonshilsen pa marsipanloklet En gnistren-

de arEtutning pe en fin Lveld

Bjsrg Staal

Byvandring 10, juni 2002

tt,'.,=

Bydelswndring i sol og r€gn.

Arets tena for bydels.lardringen var: (FIa byetrs gamle rettersred Galgebe€ til bydelens midtpunkt - velerenga kirko-

Motesteal Caleeb€re. Even Haugseth msket de om lag 130 ftammotte velkommen til nok €n tJvdels\andrbg - denne gang-i den

""dt" 
d"l"r u" Vei"."tg". Pe Gakeberg har det stitt mange og blodige slag i gammel hktorjsk tid Det beglnte i.l lq7.da 

!
Kong Svene kjenpet not birkebeinere og blan€nn, og i 1240 samlet heriug Skule sme menn her tor kampme mol HaKon na-

konion. Magnus iagab*er fistsler i sin bylov av 12ft ar byens rett€rsred skal legges utenfor bygrensa- Gjennon middelalde-

rcn ble Galeeberg rettersted ned galge, steile og hjul

Velerenga Historielag sokle for €n tid siden Oslo Bves Vel om e € sette opp et historisk kulturnimesrnerke pa Gakebe€' for

a mark;e stedets unike historie. vi fikk innvilget snsker og det bh skiltet er ne satt opp pa veggen til Galgeberg 3 - og avdu-

kiqen ble foretatt i alles pasln.

Knut Roar W€slbye fortalte o1II et annet stort (slag)) Onsumslaeet, son foregiklt i samme omrnda

Pe shtten av 1800-ta11et oppsto det voldsomme opptsver pa Munkenga - nedenfo' Calg€berg' Opptovende var rettet mot

brukseier olufonsum ved *verner nrug, som i lSii bekje;tgiorde innskeknhger i b€drifterL nedslag i lsnna og oppsiselser'

Dettevalfur|agforeningen€stid'folkatoksakeniegnehendel,ogdetresulterteihafdekamperbvorpolitietvarinnvo]vert.

sv€ndenqa.FraGalgeberggikktwent i ]svendenga'ei lokkesomHmellomst.Hahardsgate,EnebakkveienogLoelva. l
1862 bygget Oluf Onsum Svendengen Teglverk - nedlagt i 1907

snitnJiata. Navn* pa eata \.ar fiarsi Ne&e Haveg;, Inen ble endret i lSTg Detvar.kehusbebvggelse i gata' men i 1881

6Fu,rt s h* i kuu.tut"t -" on smalenssata, Enebakfoeien og opptandsgata. Murhus ble bysd som ersrarnins, de fteste av dis-
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tsyvandring 10, juni 2002forts....
se er revet - klm et $er tilbake pa hjornet av Enebakkveien. Nye boligblokker er kommet de sene$e arene.

Vil€rerusata 7 oe 9. Hustomtere ble skilt ut fa Vaaloengen hovedgerd i 1875. Johan Nielsen flyttet hit rned familien og
srartet opp forsr smie og senere ogsa jernstsperi. Bedi{ten fltttet etter ca. 80 als drift til Etterstad i 1975. Vi fikl: komme ilrn i
nr. 7 for a se navrerende eiers rcstaurering av hus og gardsrom.

M€nishetshuser i Opolandssata 5. Huset var ferdig bygd i I 8?8 og ble i tillegg til menighetshus ogsa ben),ttet sorn bameasyl
(barnehage). Huser har en mangfoldig histo e, og har opp giennorn erene vart et sentralt mot€st€d for bade menighet og spel-

Baker Christiansen hadde sitt utsalg i Strdnsveien, mens bakeriet 1A i
Opplandsgata 19. Bakerier €r nedlagt for lengs! nen lokalene er under restaurering. Et par entusiastiske kunstnere har som
mel a etablere en kmstsmie her,et galleri og kanskje er kaG. Deltakerne fikk komme ilm fot A ta en titt pe lokalene

Bydelsvandringen var litt uheldig med veret, det bade regnet og tordnet, mt-n deltakeme ga ikke opp og ble
med viderc. Siste etappe gikk opp til kirken og prestegarden.

Ve&IeBS9!-lgygCgqC kjenner man forst til under navnet Volin eller Valin lia Hakon Hiikonsssns beretning om slaget i Os-
10 1240. Fsr$ pe 1300 taller far man med sikke et A$slett at garden ligger under Oslo bisp€stol. Biskop Eystein drev gerden,
som r"ar pa ca. 200 nrel. Biskop Jens Nilsson, humanist og naturelsker hadde sonmenesidens her. I 1 804 blir gard€n biskopens
en&es€te og enken etrer biskop Christen Schmidt, son drode i 1804, var visstnok den fJrsie og den siste som hadde enkesete her.
Hun arvet gerden og giftet seg i 1806 med kjopmarm Ste€nsgaard. I 1863 kjopte overr€ttsakturer Salomonsen stede! og tmder
ham fikk garden sin siste storhetsperiode. Han solgte etter hve( ut den store tonten - og da beg&te for alvor utbyggingen av
Valerenga.
I I 897 kjspte konmlmen de r€sterende 27 mel, og gerden ble tnlig for sogneFest€n i Velerengen Menighet.
Ogsa pe defte siedet onsket Velercnga Histod€hg a ffi satt opp et l(ultumerke. Oslo Byes Ve1 ga sin tilslutning og sogneprest
Gelius avduket det ble histoiiske skiltet som ne er satt opp pe Fe(€arden.

lli!9l9!g9!_S!89 er 100 er i 2002. Einar Gelius fikk deltakeme med seg inn i Konfimantsalen, hvor haD ga en levende be-
skiveise av kirkas historie. Kirken skulle egentlig ha ligget pe Gakeberg, men folk ville heller ha den i nerheten av skolen og
fikk satt av tomt pe hoyden ved prestegeden. Kfken ble et prangende bygg, rene katedralen, med 1000 sitteplasser og m€d
glass- og Aescomalerier av den kjente kunstneren Emanuel Vigeland. Kjrken brant 18. september i 1979 og alt innvendig sikt
tapt. Den ble byed opp igjer og vigslet pa nytt i 1984. Na er det ahsa lo0-ersjubileum, som skal fejres stort i midter av oktob€r
mAned.

q,tter van&ingen ventet kafie og vafler i den vake Konfirmantsalen- Noe som smakte etter en gaffke irl(tig bydelsvandring.
Yjole Staal

ref

E lydh@fot-

Galgeberg

R. Crunlund
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E-mit wlqae!.histlag@2i.re*

retter. . ..

I forrige nummer ble dessvere navDet pa fofatte-
ren av "Ostkantunger bamear i Totengata ' feil.

Forfatteren er LIV, ikke Eva. Av hensyn til Liv og
hennes familie, ofentliggior vi ikke hemes etter-
lvl\tL

Vi beklager feilen.
Redaksjonen
vlLaila

Even Haugseth
Bjom Arild Gjerdalen
Bjom Granlund
Bjsrg Staal
Laila N. Christiansen
Ame Mustad Ssrensen
Urlli Graolund

Arieidsgrupper i historielaget:

Utgiv€lse av bildekal€nder:
Konlak Evetr Hausseth im 22 57 01 66

Fotogruppe fotogafering,innsamtingog
avfotogmfering av bilder:
Kontakt Bjtm Gmnlund dl22 68 34 05

Idr€ttssnppe prcsj€k om bydelens idrettsmiljs
Kontakt Bjsm Arild Cjerdalen tlf90 91 92 50

IntervjugNppe - in effjue inter€ssante mernesker
Kontak! Bjorg Staal tL[ 22 61 40 33

Kontalrf InilaN. Cbris.ies.11tlf.22 67 4675

Vabrenga Historielag Pn int€mstt:
€alerenga-histlag@c2i.net
http://home.€2i.neyvaalhist

Styret o g arbeidsgruPPer
i Vilerenga Historielag

Leder
Nestleder:
Kasserer:
Sekret@r:
Styremedlem:
Vaxamedlem:
Varamedlem:

Medlemsn oter
2. hdlv,frt 2002

9. ert. 11. sept. 2002
nermere info kommer senere.
Bydelshuset, Hedoarksgata 2

12. og 13 oklober
Fotoutstilling, Kontrflnantsalen i
PrestegAxden.

I l. november 2002
Bydelshuset, Hedmarksgata 2

VELKOMMEN!


