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onsker Vilcrengcns ldretsforening og Vilerenga Flistodelag
velkommcn til cn mzrkering av bokslippet pi selvestc90 its dagen til VlF

29-juli 2003,kl. 16,00-20.00
1
i konfumantsaleo
pi Viletengaprcstcgird,Hjaltlandsgata
I anledniog jubileet vil en ny utstilling rled historisk tilbakeblikk pii Viletergas 90 iripJe
:idtettshistotiekunnc bcskuesi konfumantsa.lcn.
vil bli stiendei periodcn 29.7 03.08,med folgendeipningstidcr:
Jubileumsutstillingen
Tirsdag29,juli ld. 16.00- 20.00,onsdag30- juli, torsdag31. juli og ftedag1. augustkl.
17.00 20.00 suntlardlLg2. og sondag3- august12-00-16.00.
Det vil b1i anledning til i mote noer nye og garnlc \TF' leger.rdetpi. titsdag lotdag og
s!)nclas.

Salg av den nye boka samt kaffc og vaflet
Historisk tippckupong mcd mulighet fot i tcstc idtcttskumskapcnc

llt samatbcidemellom:

VAIERENGA HISTORIEI-A(;
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Mandag 2. juni samlet
histo.ielagetrundt 120
medlemmer og andre
interesserte til bYdelsvandringigjen. Aldcrslbrskjellen blant
deltakemevar pe hele
96 er, sa den vaI de1
heller ikke noe i si p6,.
Vi var heldigeremed v€ret crur i {or, og stemm*
i;r. syngen var guJ. Pi grum ar idretlcnsjubilcer
som har
tes vi det var iaturlig i bcsrzke de stedene
'l-re
av gutta
belydd noe 1br idretten pi Vilerenga.
som deltar i bokprosjelilet"Fla Sotahjomct til Bohemen' stilte velvillige opp ved forebeledclseneog
pi selvevandringa. I o av dcm likk ogsi god bruk
lbr sine detaljkunmkaper om dette temaet da de
snakket til lblkct undervegs.

gmppa n6tte legge ned en storaeirulsatsi dette
enn plaDlagt.Nye overraskelscrdukkct ogsa opp
n{r densistekorrclluren skulleleses.Takkei v€re
en fenomenalinnsatsfra dissegutta, ser det i skrivendestund ut til at boka blir ferdig til slutten av
juli. Egenligblir det 2 brrker' Forlagetgikk mcd pa
a1alt stalistikkmaterialctblir samleti et eget hefte
pAover 200 sider.Dette kan kjspes separatfor de
somhar spesiellonskcom i studeledette.Selve
boka blir ei praLlbok pA vel 200 sider som er
i tekstog bikler.
spekketmedidrettshistorie
pi ananSrlrel rakkcfigienlor g"d oppslutning
gemenlencsa hngt dette are1.Og i er er det altse
i laget,savi haperi sodeilte noensommerfene
i lrpet av Vl]l's jubileunNuke.
rc pe prestegetden
Vi onskerdercalle cn god sommelcntenv1sees
derellerci.
EvenIlaugseth

l)enne gangen fikk v6re flittige damer ved vaffelprcssaogsi deltapi selvevandringa Vi valgte i avrunde turen pa et av Valercngas nye servenngsstetler, Smia Galleri i OppLmdsgata' Vertskapet dor'
Merete og Pettcr, tok vcl imot oss i lriveligc omgivelser. Det virkct som om dette var vellykket, for
det summct ha ved bordene bide irn og ute.
Sommeren er ikke over med dettc for historielaget.
lltter planen skal den nye idrettsboka vaere klar til
VIF's bursdag29. juli. I forbindelsemed iubileet cr
det planlagt ei historisk ulstilling av bilder og glenstander 1ia idtetter pe Vilcrenga. Bokslippet skal
l'eircs pi den tirsdagen. og utstillinga blir steende
reslcn av den uka i konfirmantsalen pa prc$egarden. Sclv om dct da lbrtsatt er fcllesferie hnper vi
likcvel at bede idrettsstjemerog medlcmmerstiller
opp- Her skal Valerengasidrettshistoriebli dckumenlert pi en skikkelig mitc bAde i utstillinga og i
dcn nye boka.
!)e1 er cn imponc.ende innsatsvilje guttir i bokgrupla viser i dctte bokprosjeklet.Det visle seg etter
hvef som det redaksjoncllc arbeidct skred liarn- at
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Dette norsomme bildct har vi ffitt line av
Liv Skamstad i ^lesund Bildet er tall i
Valerenga-parkcnca 1950.da hun leker
Tarzan!

Litt av en politimann
Historielaget har 6tt et hyggelig brev fia Asmund
Lie. Han er sormentil "pol'ti Lie" som tjenestegjorde
ved V6lerengapotitistasjoni-mangeir og var med
helt til nedleggelseni 1955 Asmundssoster,Rakel,
papirerelter brorendercs'
kom ouerno.n spennendc
Han het Leif og dsde for flere iq sida'
Da "pol'ti Lie' &lte 70 eller 75 tu, fikk han et hyggetig tort fta tidligere naboer i Totengala, bl a'
ierltot og trling Larseni m 10, sonnendereswilly
med kone Ruth fia nr' 9, samtRuths mor Gudrun og
b,rorGlrrmarhilser han pa dagen De forstnevldel'ar
ildsjeleri bl.a. virksornhetentil VAIL (VAbrcngaargbeideridrettslag).

I

Asmund skriver: "Jcg s;'neskortet sier litt om kontakten mellom befolkningenog lokalpolitiet, og kanskje spesieltom Totengatasom var'' den mest spesielle-gata pi Vabrenga den gangen Dette er vi helt
enigemed Asrnurxl i, og vi bringer et flott notat Ila
brc"renhansvcd en senereaoleding Talk til fumrnd
og Rakel for at dere ikke kastet delte og istedenfor
tenhe pa histodelag€tTekst pa kortot:
Vi onskerdegtil lykke med dagen!
Bergliot Erling, Gudrun- Gunnar, Ruth Wi[y
Politil.ie
- stor os blid
9med Jen"sinte"hikjasi
ordnet op i sitl distikt
myndiggjode han sinPlikt.
Fyllefantenvar'ke trygg
ner mot kona hanvar stygg.
Gampen,Kalveq mangeandre
mAfici arlestenvandro;
Men om du var sint og streng
del i mangehjem
sna.kkes
om dcn tidcn du holdt orden
og fikk ired og ro i girden.
Javi vet dct hetcr seg
Velerengasal'nerdeg!
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"Elvelangsi fakkellYs2003"
For {er<le ir pi rad arrangeresen kveldsvandring
langs Akerselvamed levendelys, visuelle effekter
og ca-femti kullurinnslag.
mellom llere bydeDette er et samarbeids-prosjekt
ler og bydel GanrleOslo har ansvarfor strcknineen Aa NYbruatil Vatsrland.Temaeti 5r er Akersllvas historie, som vil bli belystmed kulturelle innslag.
Vi anbefalerinteresserteA deita i vandringenenten
fia startstedeti Maridalen eller f. cks' Aa Nybrua
hvor vir egenbydeldeltar meddiverseimslag'

Med rotterpi V6lerenga
- EvenHaugseth

rundt 110 ansatte.Vi fia histodelagetinviterte oss
selv hjem til Astri for i hare mer om hennesbamOnsdag1. september1954var 20 vilerengienter dom og tidligere arbeidsplasspi Vdlerenga.Ved
pesketidertok Anne Teppenog jeg turen til Lilleasamlet til fest. 25 ir tidligere gikk de ut av 7.
jenteldassen
ldassepi Vilerenga skolc. Denne
ker.
var da samletigjen med "Froken" eller Ilanna
Nielsensom hun het. Jentenehaddeet nert forVi fikk en vamr mottakelse,og d€t var litt av hvelt
hold til henne, for Arbeiderbladet skrev noen huu haddei fortelle og vise ftarn lbr oss. Her var
dager efter:
"ydlerehg-jentet har besokt det garnle avisutklipp og bilder pent montert pa
hver
mdned
i 25 dt.
pappkartongav bedriffen som holdl t badei Dan"froken"
marksgateog i lfedmarksgata.
25 ar sidener det de sluttet pa Velerengaskole,disse20 danene,som onsdagvar sanlet til fest.
Sehfolgelig m6tte det gamle fotoalbumetetter mor
Det var tydeligvjs v&rt nocn iherdige elcver, en
ftam med bamdomsbilderlia den ganghun boddei
gang hver rfned beyrker de nemlig sin lererinne,
Hebe-gardeni St. Halvardsgate. PAet skap i stua
Hama
Randi
fru
Niclsen. Elevcne h€ter:
Kristine
haddehun noenflotte, svafteumer. Hun kunne forJensen,Randi Asbjomsen,Hjordis Wifladt, Ingetelle at de var laget pa VelerengahosMoller & LarAndersen,
Lillan
Martinsen,
Inger
Thorp,
Synborg
sen i en avdeling som het lavinitt. Matedalot som
'l
nove ressum, Randi Sorensen, Mary Madsen, ble bruk1var et pulver som smeltetved hoy tempeBorghild Doving, trdel Skoglud, Mary Denncche, ratur. Det ble laget bedepeneumer til p),nt og ogsa
Lillan Hannestad,Gerd Halvorsen, Astri Nielsen, gral'umerav dette.
Rulh Bec! AasePersen,SolveigGehrkensog Randr Rodeouist."ke bildet under)
Gavefikk vi med oss ogsa.Det var h6ndarbeidsposenhem€sfia skolenog jubileumsbokalia Vilerenga skole i 1945 samt heltene 1ia kirkejubileenei
1952og 1977.Dissevar pentinnbundet
og medstive permer.
Vi var ogsAsi heldigeA 6 Ene en del materiellav
Astli. I nestears kalenderer det satt av plasstil et
av bildeneog en lyldig tekst om Moller & Lalsen.
Et bilde vtu Fa e1bryllup som ble holdt i Vilercnga
kirke. Det var en av skolevenninnene,
lnger Haug,
som giftet seg der. Hun ville at alle venninnenefta
klassersklrlle vere brudepiker.Ikke alle haddemulighettil det, men hele 11 stilteopp. lkke noe i si
pa samtroldetder.
Vi fikk line avisutklippet og bildene fra en av de 20
jcntcnc, Astri Nielsen(87). Hur kodaktet oss i vinter, og som cktc vilerengjentc hadde hrm lest boka
vir. ltun ville gjeme sn:rkle med oss og elterlyste
noe om den bedriften hun hadde jobbet for fra
1933 til 1985 pi Vilerenga, ren' ig Moller & Larscn. Dette var en betldelig bedrift som i 1970 haddc

Historielagetvil fa takke Astri Niclsenfor at hun
tol kontak1
medoq\.og lor rr \i lill vir..mcrorn
hermes
barndomog arbeidsplass
pi Vilerenga.Dette er nok et bcvis for at folk fra Vilerenga hnr dlpe
rotter til bydelensin selv om de har fl),ttct et annet
sted.
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Med rotterpd Vilerenga
Da Inger llaug giftet seg i l/&lerengen
Kirke, ville hun at alle |enninrpne Jitl
kLtcsen skulle wzre brudepikcr. Ikke
alle hadde mulighet til det, men hele
I I stilte opp!

.!t

Rettelsetil boken "Vilerenga - bydel med siel"
I ei bokpd over 200 sider om sd mange temael som
i "Vdlerenga Bydel med sjel", er det fiesten unulig & fi til ah fildig. Vi har lAft inn en koraeksjon av avsnittel om Chfislidnsens Bagefi side 65
fra LeiJ Kdre Christianseh. Vi takkel sd mye for at
hdn sendte oss dette. Denne kan ldiryes ut og legge:t eller klistres i boka.

nok t e overta. Senerekom ogsi hans to yngre
brodreNils Kire og Lars med i bakeriet.Alle brsdrcnedrev med br)ting-og Finrr var norgcsmestcr
IOganger.

Christiansens
Bageri

Einar haddeto sonner,Nils Einar og Trond, som
drev bakeriettil det ble nedlagt-Virksomhetenvar
stor med mangeansatteog haddeleveransetil mange butikker.

Stroosveien 5 var adressentil det opprirmelige bakeriet, med utsalg. Det kom ogsi et storre bakeri i
Opplandsgata19.

Bildetekstnederstpi side65:
BakerbrsdreneNils Kire og Lars Chrisiansen.
Foto ut6nt av Leif KareChistiansen

J'

Vi har lite historie fra den forstc tideq bortsctt 1ia
at det var Nils Christiansen, fodt i 1882 og bans kone Sigrid som staflet bedriflen. De dode tidlig av
spanskesykenmed en dags mellomrom i 1918 og
etterlot seg firc bam. Det var Nils Christiansens
mor, Martc Marie som tok seg av barna, og drev
bakerict videre til den eldste gutten, Einar, var gammel
Arsariq 6 nr" ?

Filmkveld,28 april2AA3
Mandag28. april var medlellmreneindtert til en filmkveld med "historisl sus" og godt over 50 personer
molte fram. Na ef jkkc Bldelshusetslokiter seerligegnetfor filmliamvisnmg,men ved hjelp av en opplirnsomplasseringav bord og stoler og ikke minstmed godt hurno! fikk alle plass.
Even Ilaugsethonsketde fianrmotte velkonrmentil en hyggelig kveld, selv om det ikle var Jarlenkino stil
overlokalet.
Den forste filmbiten som ble visl var et opptak av trafikksituasjonenpa Velerengapa 80-tallet. Filmen var
tatt opp JanErik Friis, som selv var aktiv i arbeidetmed 6 forbedrestol.forholdenefor beboerne.Det var ingen kommcntarcrtil filrnen,menhandlingenfiamgikk med all tydelighetav bildene.
Si fikk vi se 1ia skiskolenpi Etterstad vinteren I 95I , hvor ungenerillig boltret seg i soocn. Her var det
nok liere av tilskuernesomgienkjentesegselvog andre.
Iltter en velkommenkaffepausemed nystektevafler, fbrtsatte prograrnrnetmed ganrleforkrigsopptak fra
fotballkamperi |,936og 1947. Det var ValerengenI&ettsforcning (VIF) i aksjon,og vi var si heldigei ha
Arild Andresentil stedei salen.l'[an var milirxim i VIF pa den tida og haddeen del kommentarertil filmiinslagene,sarntidigsomhanmegetlivlig fortalte om egneopplevelsersom al.tiv i fotballaget.
Bidc JarlcTcigoy og Bjom Arild Gjerdalenga godeog info rativeopplysningeri forbindelsemedfilmframV
visningen.
Nok en gangkan vi konstalereat deltakelsener stor pe medlemslrlotene,
noe vi alle setterp.is pa. Nestc fnotedagbit nandag2. iud, da er detbydelsvaodrjng.Motestedoppglssenere.
Bjorg Staal
rct,

Bydelsvandring
2.juni 2003
Bydelsvandringi idrettcnstegn

v

Mandag2. jwri 2003 bod pi sol og varmeog stralendelbrhoid for erelsbydelsvzurdring
pi Vilerenga.
Nok en gang kwrne historiclaget notcre et stort liarnrnote av inleressede deltakere - om lag i 10-120 persone. deltok i vandringen- Temael denne kvelden var idrettens oppstart og utvikling pi V6lerenga, og siden
del skal feires to jubileer i er, var det naturlig 6 ha dcltc som hovedemnc dermekvelden.
Historielagets leder Even Haugseth onsket den store lbrsamlingen velkommcn og startct med a fo.telle litt
om hva idretten har betydd for bydelen. lkke minst har den gjo.t na\atet Vabrenga kjent over hele landet og
vel si det. Den orgzmiserlelagibtballen l'eirer 100 ar og VIF er 90 ar i 2003 og vj skal ta turcn til stedor
som er betydningsfullei Velerengasidrcttshistoric.

GlmnastikklererJohanSkau.eller kaptcinSkausom hanble kaft, ble cn scntralpersoni arbeidetmed i
liemmc idrettcn pd VilereDga.Hansmotto var A bekiempeskolens verste iiende gatelivet- ved hjelp av
l ^
I
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Bydelsvandringforts"...
lek, idrett og ftiluftsliv for elevene.Han ble seinerehedrct somVIF'S forste @rcsmedlemYnglingeforeningen (speidein) haddetilhotd i Ingeborgsgate 8 (kveldensmoteplass).Etter 5 ars "prsvespill" med rodt og
butt lag, ble footbalpartiet "Spark" stiftet i 1903av HansMoller Gasmanni Valerenggata29. KassesnekkeDen 29. juli 1913ble ldraetsforeningen
"Spring" stiliet i Kassesnekkeriet
riet, som E i bakgirden til "Irrnagfuderi' er for lengst revet og det er anlagt en bamehagepA stedet.Her
fortalte JarleTeigoy historienbak \rIFs opprinnelseog navngaen rekke andresnrekhbbersom etter hvert
meldteseg miVIF.
Pi Lille Etterstadhvor Efterstadkolonihageligger i dag, ble de forste fotballkarnpenepe Vabrenga spill.
Knut Roar Westbykunnefortelle at i 1906ble lagenesteinetav banenog mitte deretter spille pi Hovedoya. OrIradeoepa Efterstadsleltable etter hvert mye brukt til fotball. Pi Etterstad var det ogse travbane
fur Bjerke ble tatt i bruk i 1928.
lrandringen gikk videre til Sotahjsmet,hvor VlF-tilhengernehaddesin fastemoteplass.Her ble det disl-utert og kommentert.I tidligere tider var Sotahjsrnetstoppestedfur de som kom Shomsveientil byen. Her
var det hvileplassfor bedehesterog folk.
Nestestopp var i Hedoarksgatamed utsikt over Jordal idrettsplassog Jordal amli. Jorda.lteglverk ble rmlagt ved Hovindbekkeni 1847og nedlagtrundt I . verdenskrig.I de bardetrettiara ble det igangsattnodsarbeid,leire ble gravdut og Hovindbekkenlag1i ror lbr e plasstil Jordalidrettsplass.
Jordalble l-un bnrkt av arbeideridrettslagsom Jordal IF for krigen-Etter krigen ble det vanlig e spille mot
borgeligelag som VIF. I forbindelsemedOL i Oslo i 1952ble Jordalarnfi anlagt.
Som en arslutning haddeell valgt e besokeet nyapnetspisestedi Opplandsgata19 - SMA Galleri. To
kunstnerehar bygd om Christianserxgamlebakeri til en trivelig r€staurant,Her var det mulig a ff servert
forskjelligedrikkevarerog noe a spise.Stedetble raskt fylt opp av fonroyde"vandrere."
Historielagettakker deltakemefor interessenog onskeralle GOD SOMMER!
Bjsrg Staal,ief.

Intemasjonaltorgdagpi GronlandsTorg2003
"Internasjonal torgdag pA Gronlands Torg 2003"
Lordae 23. august
varerfta kI.10.00til kI.18.00,og sceneprograrnmet
Torgdagen
starterkI.11.30.
kulturer.
Her blir det varierte innslag1ia forskjellige
Salg av mal og andrevarer aa a e verdershjornerog
nled mer.
underholdningfia to scener,samtat det bL konkurranserog stuntunderholdning
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E mail: vaalcrensabjsllas@c2in€l

L{otekalenderen
Boklanseringmed fotoutstilling
Prestegarden29. juli til 3. august

Boka"Valerenga bydcl med sjel" oe ]listoriclagets flotte
hlender for 2003 er sclvsagtfremdelesA € kjopt. Direkte
hosVelerengamstoielag,eller hosKale Enq valercnga
Blomster,"Sapa" og i boknandelenpn Flrsrikktorgctl
Boka\osrcrk' toq.-og ka cndcrcn)00 r \r 60 -

v

Medlemsmote
22. september
2001i Bydelshuset.
'IradisjonellFotoutstilling
Prestegarden
I l. og 12.oktober2003
Medlemsm6te
27. novembcr2003ukjentsted.

Arbeidsgrupper i historielaget:

Sfyretog arbeidsgn.ryp€r
i VAlerengaHistorielag
Evenllaugseth
Leder:
Nestleder: Bjom Arild Gjerdalen
Kasscrcr:
Bjsrn Granlund
Sekrct.er: Bjorg Staal
Styremedlem:
Laila N. Cbristiansen
Vammcdlem:Arne Mustad Sorensen
Vammedlem:tjnni (lranlund

Uteivelse!v bildekalendcr:
Kontak: EvenHaugsethtlf 22 57 0l 66
Fotogruppe lbtogmfeiing, innsaml;ng og
adolograferins av bilder:
Kootakt:Bjom Ganlund tlf. 22 68 :1405
ldrettsgruppe pfosjekrombydelensidre{sdljo
Kontak Bjom Arild Gjerdalentlf90 91 92 50
lorer{jugrut'p. inreniLeinrpre.an'e,nelne.kel
Konlakt iljsrg Slel tlf. 22 6 i 40 33
Kontakt:tiila N. Christiansen
1li 22 67,1675
l.ilerenga HistLtielag pA iRk rnell :
epost vaalerensa.histlae(4lc2i.nei
hjcnnesidc: hllp:/Aomec2i net/v.alhisl
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