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\culrlende hyl som fra hjertene gir.

lBlioyde, vakre og livsfriske unger

troper huna i den solryke ver.

lHorucnc gialler og trommene knitrer,

lFbytene plystrer si feiende flott.

fHjertene banker og sinnene sitrer,

6der de passerer det kong'lige slott.

I
lKast over bord alle tyngende tanker.

lStA ikke der med et yinterkrldt sinn.

lNi er det frihetens livspuls som banker-

ll-ukk opp ditt hjerte - slipp foriret inn!

Yflusk vi er frie - lik ornen pi tinden -

lsyttende 
Mai er beviset p:i det

iser du flagget som leker i vinden?

lVakrere flagg fir du aldri se!

i

lHor, som de herlige tonene bruser,

lstrommer 
fra sjelen som glodende ild.

!A, jeg forsti'r, det er fremtidens sluser,
I

lungdommens 
lengsler som roper sitt spill!

llljerter 
som ytrer - spontane og rene -

ldenne vir karrige jord - den er verl

Flt 
vil vi ofre, virt land vil vi tjene,

[Norge 
skal leve i tusner av ir!

t r

Bildet ertatt 17. mai 1925. Historien bak er at ungerc hadde fatt
penger for a kjope is. Eldstemam av guttq Ragnar, hadde foBlag om
at de kunne la seg foiograferc, da en fotogaf var i "traktene". Om det
ble is pA gutta a ikevel vites ikte. Bildet ble i alle fall sendt til guttas
molmor som da bodde pa Vinstra.

Gutta pe bildet er fta venste Harry (1920-95), Odd ( 1923-28) og Rag-
na. Pettersen (1917-99). Det er tau ved trikkeholdeplassen pa Ercr-
sta4 aftsa edestasjonen for VAlerengafrikken-

Vi fikk bildet fta Te{e Pettersen

Aelrt4mnett il egdal^uandting | 4, pui ftl18.00.

Aifuig inlwnarion! Se dtte aidB.



Leder'n har ordet!
Fm grammofoner til

jembane

Pa medlemenstet vert
i april klarte Kjell-
Vidar Olsen a dra frllt
hus med sin flotte
granmofonpresenta-
sjon i det nye mstelo-
kalet i annen etasje pi
Galgeberg 2. Med ten-
denser til allsaog da de mest kjenle platene ble
spilt samt dans pe kjoLkenet skulle det tyde pa at
ogsi gjenhoret med gamle grammofonslagere falt
i smak hos de ftammstte. Selv om huset forelopig
ikke er ferdig restaurert, mi vi jo beromme Bydel
Ganle Oslo for i ha skaffet omredel et flott loka-
le. Det er hyggelig at det gamle, iErverdige huset
her ved Galgeberget er blitt tatt vare pa og kan
vrere til glede for beboeme i bydelen. Strategisk
beliggenhet har det ogs6 her midt mellom Garnle-
byen, Kampen og Vilerenga. Vi fir i hvertrall
hipe at de lykkes med a leie ut lokalet og at bebo-
erc og andre er flinke til e bruke huset. Histodela-
get skal som tidligere ne!4:rt, teste hvordan det eg-
ner seg som galleri ved hsstens fotoutstilling. Den
gir av stabelen andre helga i oktober, si kyss av i
almanakken.

Vaiercnga llistorielag er imidlenid ilke lerdig
med programmet for fzrste halvar. En av de st6rs-
te begivenhetene i lopet av 6ret er bydelsvand-
dnga. Den sLfu for tur allerede mandag 14. juni. I
og med at Vilerenga Vel har lagt den irlige park-
festen til helga iett for denne mandagen, burde
ogsA de som meter iiam pi derg fh beskjed om
vart axrangement.

I e'r var det mest naturlig for oss 6 rette oppmerk-
somheten mot jembanen. Neppe lloe annet som
har skjedd pi Vilerenga de siste 150 erene, har
hatt sA stor betydrfng for omrad€t som nettopp
bygginga av den. Kanskje med unntak av beddf-
ten Kv€emer, da. Jembanen har fs1l til bede bo-
setting og arbeid for et betydelig antall mennesker
her. Ikke mange tenker over at de rciser gjennom
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Valerenga nar de tar toget enten de skal til Trond-
heim, Gjovik eller Gardermoen, og tidligere ogsi
n6r de skulle til Bergen. Det har seg da ogse slik
at landets forste jembanelinje til Eidsvoll ble an-
lagt her for i ar akkurat 150 ar siden. I tillegg har
det vaert peNontranspod pa Nordbanen (na b€dre
kjent som Qovikbaner) i 100 ar. Dissejubileene
m6 vi jo markere pi v6r mite.

Det har tatt oss litt tid 6 legge opp denne turen.
Heldigvis har vi fitt hjelp fia NSB. En av de ird-
ge perxjonistene i bedriften, tidligere togdriffssjef
Birger Karlsen, er si snill at han blir med oss den-
ne kvelden. Dette er vi veldig glade for da vlre
kunnskaper om jembane og tog ikke stuekker til i
en slik anledning. Vi krysser fingreoe for fint v@r
og onsker velkornmen til "Jembanelangs pi Vile-
renga".

Samtidig vil jeg pi vegre av st).ret fA onske dere
en flott sommer. Vi sees igten til hosten for nye
arangementer i historielaget v5.rt.

Even Haugseth

Gammel lastebil
Evy Bjerklund visste noe om bilen som var avbildet:
Deteren Federal 1919. Kaftitlyktene ble byttet. Eie-
ren hetAnders og bodde i Herslebs gate 6. Han kjsrte
takstein og murstein forThiis & Co.
Bilen var med ifilmen "Gategutte/' hvor den kjofte
kokos som gutta stjalpa brygga. Denne filmen var
bl.a. Pal Bang-Hansen med i.

U
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'KOM SKAL VI SPELLE GRAMMOFON" Biorgstaat

Vi'rens medlemsmote 26. april ble holdt i musik-
kens tegn. Histo elaget onsket velkommen til
Galgeberg 2 det gamle, litt forfalne huset pi
Murkenga, som ni er bygd ut og restaurert. Bydel
Gamle Oslo er eier av stedet, og i tillegg til i huse
en bamehage, er det tilr€ttelagt for motevirksom-
het. Historielaget fikh leie 2- etasje, som bestAr
av 3 saler + kjokken. Salene var forbundet med
store dompninger, og det var bra - for den stsrste
av salene ble stappfull ganske mskt og vi mitte ty
til sidesalene for A fi plass til alle som motte
fuam.
Til tross for et gyselig regnv€r kom det godt over
80 personer som ville vere med "i spelle gram-
mofon".
Det ble en intercssant og morsom kveld. Kjell-
Vidar Olseo, hobbysan er av gamle spillekleno-
dier, hadde tatt med seg et dk utvalg Aa saniing-
er sin.
Thomas ,A- Edison var tidlig ute med sin oppfin-
nelse ar fonogralen. Her ble l lden sli l l  inn pa eo
voksrull, som igjen ble avspilt via fonografen.
Omtent pe samme tid som dcnnc oppf,rnnelsen
fant sted konsfuerte franskmannen Charles Pathd
sin spillemaskin som ble kalt pathdfon. Pi denne
ble platene spilt innenfra og utover, altsa motsatt
av en vanlig gramnofonplate. Deltakeme fikk
horc meget garnle innspillinger bide pi fonograf
og patidfon. Utuolig nok var kvaliteten bru pA dis-
se over 100 ar ganle voksmller/plater. Ameri-
kanske innspillinger med sangerne Klausen og
Erik Bye sedor, og gan e musical-opptak fia
England vax meget horbare. Pa garnle sveive-
grarnmofbder med tut fikk en hore Hauk Aabel og
Einar Sissener med flere, og fia et "modeme" m-
diokabinett fra for laigen sang bdde Book Jensen,
Leif Juster og Olav Wemer.
I tillegg til a prcsentere spillemaskinene og mu-
sikten, ga Leif-Vidar Olsen oss en flott historisk
innforing i kveldens emne.
Stenningen pa motet var kjempeflott og mange
kje[te igjen de ganrle platene og sang og n]nnet
med.
Even Haugseth takket Leif-Vidar Olsen for at han
stilte opp hos oss. Takt fikk ogse Anne Teppen
som tokjobben som sj6fsr for Olsen.
Og si ble det tid til en kaffekopp og ei vaffelpla-
le. Takl lor ftammmel.

Over 80 tilskuere fant veien til Galgeberg 2

Kjell-Vidar Olsen med sine gamle llenodier
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Tutgramofon og fonografmed bra lyd



Erindringer fra oppveksttiden pi Vilerenga i 3O-irene,
Tross relativ slor arbeidsloshet ned lilhorende
smalhans lor mange familier, prcges bamdomsti-
den av glede og optimisme. Undertegnede opp-
Ievde denne tiden sammen med 2 yngre brodre
saml mange andre Lamerater som en ganske lyk-
kelig periode, med mange rike opplevelser fra dct
variefte miljoet pa V6lcrenga.

Noen direkte fattigdom var det vel sveert lite av,
selv om vi bama nok mitte unnvare de flestrl av
tingene vi i dag anscr som selvfolgelige,- som
sykler, folballutstyr, vinlerspofi sutstyr m.m. Seh
hadde undertegnede imidlertid en sparksykkel, en
doning som minner mye om de modemisefie ut-
gaver av denne som flere av Vilercngbarna fry-dcr
seg med i dagl

Trass pengemangelen blant arbeidslose geide
mange av disse i fremskaffc midlcr 1il sprit og ol.
Og disse varel blc oftc nvclt i "rankeomradet" pe
teglverkct ved Nygird. Der var det illg. vire 1br-
eldre,- "sierrlme menner" som vi burde holde oss
unnal Men det radet fulgte nok mange av oss
ikke, og det var ganske spennende a gA pi jakt
etter slike.- olle syngende berusede. Disse hadde
da ogsd cn fcnomenal evne til e gjore seg det sa
bekvemt som mulig,- son leks. d bente seg sam-
men i ronmet nmdt teglbrenningsovnene!

Men mange av Valerengas menn tok seg ikke
slilt bry ! De ben)ttet seg ganske enkelt av for-
tauet, fleks. pe hjgmet av Sveriges gate og Islands
gate,- der den matroneaktige innehaver av melke-
butikken var en grei leverandor av atskillige
"langpilser" til herrene utenforl

Vi ungene hadde ofte moro av i se hvorledes fle-
re av disse gutta, hvorav llere sikkert hadde et
arbeid som ga lonn, pi fredag ettenrriddag,- bom-
bastisk og tildels "noe brutalt",- ble hentct hiem
av sinte koner som opplagt ville hi[dre at de surt
ervervede kroner skulle gA til toys og ry[!
Foro!,rig va.r politiet il&e nedig mot sakalte kren-
kelser av ro og orden, som det het,- og mange ble
hentet av lomalla selv om de bare hadde tatt seg
en stslt under hqyspentmastene pe Efierstadl Og
mgene hadde det herlig moro under slike arresta-
sjonerl Da en av de anesterte skek opp: "Jcg vil
ikke pa restua"!, (les- den gamle politistasjonen i
Ridhusgata), - svarte politimannen barskt : NAr

4

du ri l ha dcr .r godl. 'a .kal du fa dcr sa godrl
Dermed satie vi unger i med taktfast : "NAr du vil
ha det sa godl sa far du E det se godtl"

"llysi pi derc unger, ellcrs skal derc fi bli med,"
ropte politietl Men det hjalp ikkc, vj barc iortsatlc
med reglen! Na var det ikle ba.e i bli arestert lor
slikt, for gjentok det seg.- hadde redkommende
store muligheter for d havne pi "Jeddem",- dvs.
slatens arbeidskoloni pA Jercn-

Skoler b1e etterhvefi ganske dorninerende i virl
barncliv. La:rerpersolale med valdmester Ryden'
i spissen, forctok jevnlige "inspeksjoner" i ner-
miljoet, dette da i funksjoner som lcke- og veilcd-
n ings l igurer  meJ po . i t i r  \ ' r kn ing  mul  \ i . ' c  u ro-
momellter blant ungene. Slike urotyper skulle
skolcn ganske snart komme i kontakt med etter
innskrivningen og elevopptakenc scsongcn cttcr.
En av disse mer voidelige guttcnc, fant pA litt av
hvert,- bl.a. avlvang vedkomnende oss "mer snil-
lere barn",- 10 ore for i slippe oss ut av skolegdr-
den!

DeD store lekeplassen ved siden av skolen, ga et
sanmensatt bilde av ulike oppvckstforhold bak
bamas opptreden der. Noen skulle absolutt ha
kommaodoen ! F.eks. gialdt de1le ved bassenget.
der mange som skulle prove sinr: bitq av ulike
slag,- forst mAfte la "sjefen" prsve farkoslene ! En
slags rangordning var temmelig uformelt oppsatt
lbr bruken av slenghuska, karusellen og de andre
lekeapparatene som dompehusker o.1. Undefieg-
nede husker at flere av disse dominantene ogsi
senere giorde seg gjeldene i skoletiden.
Mange av VAlerengas bam var pd feriekolonier
om sonrmeren. Tilsynslererinne frk. Nilsen hadde
nok en hnger med i det fotubeidet som ble utfort
fra skolens side. Koloniene ii pi Slagen ved
Tonsberg, pe Hudoy i Oslo{orden, p6 Sesvoll ved
Dal/Eidsvoll, - og llere andre steder pe Ostlandet.

Livet pa feriekoloniene var fantastisk ! God og
'urrn mal. ri-ke Fir idsoppler elser lang' sjoen og
badeplassene, velorganiserte leker - ofle rurder
ledelse av bama selv,- preget ukene pe Vesta, Hy-
gea! Nora, Gjoa. Teser! Banken og Hagalirkk4-
og hva de ni hette alle sailmen !

Mar lerte A svonrme, drive orienteringslsp, byg-
ge flatcr, h)tter, og drive med mange andre lek-

r!|
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fram til krigsutbruddet i 1940 - og en viss tid etter dette.
odenterte og kameralskapsutviklende tiltak.
Si nir vi alle omsider mAtte reise hjem igje4 med
skipene Jarlsberg og Horten,- var nok stemningen
laber. Men slike folelser fortok seg fofi, for det var
da ogsi moro i komme hjem til Vilerenga igjen !
Vi hadde parken, hele Ette$tad,- bade den "store
og li]le",- vi hadde strekningen langs Loelv4 der
man drev med kanoer o.1,

VAlorenga var faktisk litt av et snskested for barn
pa den tiden. Allerede i begynnelsen av 1939, ble
det imidlertid klart at man forbercdte seg pa at det
kunne bli k g, med evakuering, rasjonering og an-
oen elendighet. Lalreme Svere S. Amundsen, Hes-
pel, Karlsmd og Lea, vat sarnmen mcd utreltelige
tilsynslaererirlle Ak. Nilsen, stadig pA farten n_mdt i

\n<hssene for i orientete oss om alt av viktighet fot
disse dystre aspektete ! Hun pekle bl.a. pe at sko-
len ikke var bombesikker, og ikke kirken heller!
Ogse skolestFerer Herdis Holmboe tok del i disse
ooentedngelle. llun hadde med seg et kart over
VAlerenga, der alle opprettede tilflullsrom var av-
merket, pluss de steder hvor slike skulle komme. Et
av de sistnevnte eksisteter enna, ved parken vis a'
vis hjomet Hjaldandsbakken / Islands gate!
Foroverig fortsatte livet som for, toss de mer og
mer illevarslende avisoverskiftene! pi dag kvelds-
og nattid ble det holdt fly, og luftvemovelser, og
den Difse sircnelaten ble etterhvert ganske kjent for
oss.

. Minedene for 9. april forlop imidletid ganske van-
1r.ig. Barna gikk pi ski, og de som ikke hadde slikt

utstyr,- fikt lAne disse av skolen. Om natten g.april
ble man vekket av sirenehyl igjen, og antok vel at
det var ovelser som tidligere. Men nei, denne gang-
en var det alvor, og da flyalarmen gikk k1.08 om
morgenen, varte det ikke lenge fm himmelen naer-
mest dinet av flymotorlAt !
Mange lurte nok pi hva det hele skulle bety, og
fb*laringen kom allerede et par dager etter. Da
kom mange militere fyske formasjoner til V6Ie-
renga! Det var en mengde hester, lastebiler, motor-
sykler, diverse v6pen, t''ngre sk]'ts o.1
Vdlerenga skole ble n€rmest omgeende okkupert!
Forst bare av befalsgnrpper,- men senete av trcppe-
avdelinger. Det ble sendt budstikker til oss fia sko-
len som informerte om at aodre ldasserom ville bli

sgkt eryeryet.

Imidlefiid reiste mange familier vekt fra byen, ilike
minst i forbindelse med ryktene om at hele byen
skulle bombes av bdtiske fly! Utov€r i mai maned
var imidlefiid de fleste av oss tilbale igjeq og flere
klasserom vax stilt til redighet. Bl.a. ble prestegar-
den tatt i bruk,- der Larer Sverre S. Amundsen stil-
te i sjakett pa l7.mai,- for som han sa,- for a @re
vir nasj onaldag !

Tils),nelatende ble det et ganske godt forhold mel-
lom soldatene og befolkningen. Tyskerc betalte
ungene noen m).nter for at de skulle 96 i butikken
for seg,- f.eks. til Tltingvag pa \iomet av Orknuy-
gata og Islandsgata. Det gikk i ol, sjokolade og
meierismor etc, og snart beglnte det e bli knapphet
pi slike varerl
Denne handlelrafikken ble det imidlertid snart slutt
pa. Man mottok paroler om at ungene burde frari-
des 6 drive med slikl! Fra hosten 1940 fl)-ttet un-
dertegnede fta Vdlereng4 og livet b1e ganske an-
nerledes enn tidligere!

Minnene fra en fin oppvekstid vil vare ved sa lenge
hjetet sHr!

Odvur Horne.

Oppvekstadresse pa Valerenga : Etterstadgata 17.
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Arbeidet med Gjovikhonen gjor at to fumilier motes og en ny
Flt utrolig flott bilde
som viser arbeidet
med skjaeringa.
Vognmam Harald
Ludvig Pette$en til
venstre med hest.

Utlent av Tede Po1-
1etsen

o.

Det hele stalta med at vi mottok fta Tede Petter-
sen en ringperm med 153 maskinskrevne sider og
spgrsmel om delte var av interesse for oss.

Over sto det "Ole Petter Flansens Dagbok". Jcg
skionte efter fl sider at dette var en sterk skild-
dng av et liv som anleggsarbeider ved jembanen
fta slutten av 1 800- tallet til etter andre verdens-
kdg.

Det var vel litt tilfeldig at Ole Petter Hansen
(fodt 1880) havnet pa Valercnga etter llere ste-
der. Skildringen gir oss et godt bilde av forholda
pi den tida Gjovikbanen ble bygd og hvordan
anleggsarbeideme levde, Jeg har valgt i ta med
et stykke av dette uten e rette noe:

Er kommet frem og er ute pd Jembanetoflet. Her
stoppet jeg og viste ikke rihtig hvor jeg skulle gd
metl den siste femmeren. Jeg bestemte mig for A
gd op pd l/&lerenga- Hvis jeg fk afieide pd Gjo-
vikbqnen eller hovedbanens utyidelse mdtte jeg
bo det jeg fk arbeide i n erheten. Her ville jeg

forsoke d fi leid host og lossi. Nd kom jeg forbi
ek jsdebutikk " Natan". Der var det et indu hvor
det yar ulstifu makge luer. Gik ind og Uopte mig
ei lue fur kr. 1,40. Tahh kr 3,60 tilbake. Ja, nd er
det kost og lossi som Mngler tenkte jeg, og gikk
fiderc. I fnten tenlde jeg iLke pd det ik:tigste, og
det var jo atbeide som manglet- Jeg gil* 9ei-
gdf^ gt. oppoyer. Dette rar lenge for dei blev

6

tlikk til Euerstdd. -. Dajeg kom til G.llgeberg tok
jeg nig en liten pause. Htor skal jeg gi for r)
finne meg bssi? Det beEyndtu a hkke mol k1,e1.1,
og jeg wr neskn redd Jbr at jeg skalle gd ute i
nat. Da jeg i 1894 var hos min onkel hadde jeg
ogsd veft pA den kant dv hyen. Jeg wt jo ik*e
her sA fiye at jeg 'rar noe Uendt. Stroms'reien
gikk ret.frem, men jeg talgte d gd tilhoire og
komme bort i Vdleteng gt. Jeg husket dt den gik
paralelt med Stromsteien. Ni gikk jeg forholfu-
ris og sA mig godt omkring efter e'rentuelle
kjendte. Mange av dem jeg hadde arbeidet sam-
men med var reist hit for d soke arbeirle her. Jeg
Jbrtsatte Vdlereng gt. helt op i Etletstad gt. Gik
lilhoile og ned Danmarks gt. Det l)ar i.ngen
kjendte d se. Jeg yisste at det arbeidet mange
mann i Etterstadsld.eringa. Det 'rat stor en feld,
skj@ring og at de der arbeidet fra begge ender
og i tre hoideL og i h.rel hoide 2 skif. Hvefi skifi
arbeidet 4 timer og 'ra/ 

fri i dtle titner. Dette blir
tuange tuann hvorav 2/3 er Jii til enhrel tid. Jeg
motte mange som jeg sd .rar anleggsfolh men
ingen hjendte. Da dette ikke lykkes wt jeg nodt
til i snakke til noe av dem jeg ansd for & arbeide
pd anleggene. Alle de jeg shakket med mente det
var vanrkclig mcd lorri og ingen kunne gi meg
anrisning. Det er blitt beld og jeg er forbercdt
pd d gd ute i not. Dajeg gikk bort owr Sveriges
gt., tralJ.ieg en mann som jeg drog kjentlsel pd,

o

Aryan! 7 nr. 2



Vdlerenglfamilie opp s t d n Knut Roar Westbye

og snakket til ham. Det var en Trondergut som
albeidet pd celluloseanlegget (la jeg vor de/. Jeg
spulte om ha kunne si mig hyor jeg skulle gd for
i Jd lossi- Jeg bor her i girden hlror ti er tre
m&1n pd et fom og det er plads til en til. Manden
som jeg bor hos og de andre 2 atbeider i Etter-
:ttad, men jeg er ptt dobbeltspotet. Jeg skal bli
med dig ind og du er siker pd d ftr lossi her. Vi
betaler kr. 9,, i uka for kost og lossi, og bor i l
ste etg. I andetx bor foruten 2 yok:sne sonker, 6
mann som arbeider pd Etterstad. De JAr kost og
lossi for *t. 8 i uk4 Det er bedre mdt der jeg bor
slik ot'ri synes der et billig. Vi gikk ind ogjegrtk
bo her. Nd mdfte jeg krwtpe lossiet ved & spande-
re noe. Da sa jeg til trsndercn: Det er muligens
Jor sekt, men jeg skal spandere 12 hele al htis
noen ov dere kan fd t.ik i det. Det skal jeg klafe,
se han. Del tar hare 19 ore for hele bayer den
Bang,'y der blev kr. ).)5. og nd hadde jeg igcn
kr. 1,32 og er albeidslos. Det blir til ,snus.fot den
kostet den geng b.re 15 ore pakka. Alle her har
rddet meg til d soke dobbeltsporets kontor fqrst.
De forteller at det er bedre .foltjeneste der.. Men
det nytter ikke A sfutte pd Gjorikbane for d gd
dit, for den far ikke noe arbeide der fal det er
gdtt la g tid siden du sluttet. Jeg har nd Jdtt
afbeide og kom i samme lag som tronderen. Her
begndte jeg den 22. juli 1899. Det tar jordslgie-
ring med stolpeleire og blioms i bund. Her er det

Jbr .let meste sideski@ringer og det wr slikjeg lk
arbeLle. yi har lang og tung mot,trilling. Stig-
ningen pd banen er 1:35 opoter mot Bryn st. ......
Det er 8 mdnn i laget, formarulen er fa Gu<l-
brundsdalen. Det er 33 gutter, en av dem er pd
min akler, de andre 2 lit eldre. Vi har med oss
Jiokost og sd er det sir vitlt vi rekker hjem til mid-
dag.. Det er tungt arbeide ogjeg tviler pd om jeg
klarer mig. Jeg sliter ah jeg k!1k for jeg ma gler
den nodyendige trening for dette albeidet. Det er
slik ved anleggene ennd dt den som kommer ny
skal proves. Tempoet blil satt op for d se hyor
m)'e den nye tdler. Da de dndle hdr tre ing er det
,ranskelig for en ny & klare sig Jeg hengel i alt
jeg olker og mere til.fot jeg vet at det blir sluft pA
dette [empoet nAljeg har bestdtt pro.ren

I 1900 bor Ole Petter med sin mor, far og soskel
i Vilerenggata 23. Faren jobber pa Ofotbanen-
Hans saster Hilda (fod1 1869) gifter seg i 1909
ffilerenga kirke) med vognmanrl Harald Ludvig
Pettersen (fodt 1878) de fir etler hvcrt 8 bam_ Ha-
ralds far Hans Petter flyt1et fta Nittedal til Gron-
vold da frstikkfabrikken fl)ttet. Hamld og Flilda
bor en korl stund i Stromsveien 21, sa Odalsgala
3, og fta l9l1 er de bosatt i Hedema.ksgata 3
hvor de bor til 1943/44.

Familien Pettersen bodde
i Hedmarksgata 3 fta
l91l til 1944. Bak Aa
venstre: Ragnar (1917-
99), Thorolf (1 9l 0-96),
Hany (1920-95), Odd
(1923-1998), Hans (1906-
88). Foran fia venshe:
Ingrid (l 912-2000), mor
Hilda (1886-1969), far
Harald (1 878-1955), Ivar
(1 909-84) var brr]dgom
og bildet ble tatt 3/4 1943.

Bildet udAnt av Terje Pet-
telseq sonn av Ragnax.
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Thoresen i Tbtengata Vera Fribo

Jeg heter Vero Fribo oE er fodt Thoreseq min fal
het Helge Alf Thoresen f: 130712 sonn av Bitger
Thomas Ihoresen sotu var sann av Johan og As-
zota Thoresen fodt Samod' begge fodt i 1853.
Hun kommer fra omrddet nede ved Oslo legevak.
Det rtnnes en liten gatestump der nede som futlles
Sldmodtgmgen, den gdr .fra legevakla tued til
Akerseba.

De jlyttet lra Ullensaker til Oslo pd slulte av
1890 tdllet.

De hadde 6 bam:

Inga f 1881, Minda, Lindis fl)'ttet til USA, Ei-
gil, Daniel f:1887 og Birger f:1884

Min oldefar startet kolonialforretning i Totengata
I og en tid drcv datteren hans Minda ogsa forret-
ning i Totengala 2. Jeg har hatt ett bilde av begge
husene med navnet til begge p6, men jeg er ikke i
stand fil e finne det ne" har lett.

Min famor dsde tidlig, sa de te guttene ble bo-
ende sammen i Totengata 1 og drev lbretningen
sarmen. Eigil va.r utdannet ingenior, min farfar
var kokk. Daniel tuoi jeg ble i fonetningen hele
sitt liv, men han var flint til a kjspe alle ting bil-
lig og selge dyr! s6 han tjeote gode penger.

Det fremkommer av testamentet til min fadar at
de tle guttene eide ff 15 og nr I eide alle 6-

Daniel eide nesten alle huseoe i Totengata en pe-
riode ( han fortalte at det var kun m 2 og 5 han
ikke eide) Det som val tragisk vax at onredet ble

regulert, jeg tror det var i 1938, og da fikk de kun
erstatning ved brann eller lignende etter 1938
standard ( dette har jeg fra grandonkel Daniel.)
Derfor ble ikke de fleste husene vedlikeholdt. De
flotteste husene jeg husker var I og 2 som hadde
neste lik fasade fsr nr 2 bnnt, og nr 8 var et stase-
lig hus med svalganger inn mot girden. I nr 3 var
det staller, men det tror jeg ogsi det var i ru 15.
Min grandonkel Daniel drev vognmannsfonet-
ning i mellomkrigstiden , og p6 det meste hadde
han 42 hester pa stallen. Dette har jeg fta min far
som ogsi $orte en del for sin onkel.

NEr Daniel dode I 79'70 var han en meget rik
manrl noe som fremkommer av testarnentet. Alle
de 5 sosken som ble igjen i Norge hadde formue
og var godt situet okonomisk, men Lindis som
fl)'ttet til Fargo i Nord Dalota hadde de1 ganske
vanskelig okonomisk, og fikk hjelp hjemrnefra
ganske ofte. Dette harjeg fra Daniel.

Min farfar og oldefar var slanke staselige heier,
men ontel Daniel var tykk.

Daniel var veldig gjenig, hadde ingenting l gi
bort, bytta bort ol mot stampelapper s6nn skall'a
han seg dresser og briller og andre ting

De hadde en dame hos seg (Sussy kalte vi hetme)
som stelte huset, hun beg)'nte da hun var 16 ar og
ble der l i l  onkel Daniel dode, men ble boende i
Totengata noen ar til.

),

Ni med riktig bilde.

Forssksklasse!
Klasse 5A ved Vdlerenga

skole 1947-48 var den fsrste
klassen i Norge som b€gynte
med fomskrift. Frk- Eriksen var
forsgkslerednne. Bskene til alle
j€ntene ble lagt fiam for bedsm-
ming av en komit€ av leerere. Det
ble bevist at selv om allejentene
skev formskrift, ble det ikke
likt.

Takt til Ka n Boklund



"GUBBELAGET" Knut Roar westbye

lrsogneprest Einar Gelius og en del "gubber" i kon-
firmantsalen

I 1973 ble Gubbelaget i VAlercnga k ke starfet.
Dav@rende Sogneprest Johnsen inviterte garnle-
kara inn pi kaffe. Han hadde da observert at de
satt pa benkene utafor i all slags ver og syntes at
det var bra e benltte lokalet som fantes. Sjsl kjen-
te jeg pastor Johnsen godt fta min tid pi Val
skole hvor han var lektor.

Siden harder \zert slik med manedlige rnsler.
vaoligvis siste onsdag i hver maned llokka 12.00.
Spleis pi kaffe og nmdstykker. Det blir ogsa ar-
mngert bedriftsbesok, bussturer, forcdrag og mye
annet. Det var fallisk VIFs nestor Ivar Michalsen
(dode tidligere i ar 9l er) som bidro til atjeg be-
gynte a ga der. Dette er 6pent for alle eldre menn
(ikke kjsnnskvotert) og det er ingen krav til tilho-

righet i Vilerenga eller kirka.

Motene har gitt meg mange gode historier fia Vi-
lerenga og jeg haper at flele vil delta.

o
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Om bsrn og leketradisjort€r. Annekppen

Noen har samlet sbif om bametradisjoner og gitt
ut bsker. Den mest kjente er Ase Enerstvedt som
fofattet <Kongen over gatD Den kan du HIre pA
biblioteket i Oslo. Liv Kad Tsmessen har ske-
vet <Slik levde smibama foo. Jeg vil ogsa nevne
(Aska Laska Latus) sangleker fta Tromso av
Sonja Westheim og Torunn Ovanger, og (Sett
deg opp i korja......og andre sanglekeD) samlet av
lngeborg Sevaldson. Mange av de sanglekerjeg
ikke husket, har jeg funnet i bskene ne1'nt oveo-
for.

Danseleker

HER ER A'POMPIA

I denne sargen hopper man sidelengs frem og
(ilbake- stoppcr opp red <her er a pompia>

og wikker pi rumpa.

Skipet somjeg seiler med, det heter Laila som du
vet

Det seiler over havet, det seiler over boljan bl6.

Her er a'Pompia, her er a'Pompia.

Skipet ligger klart, her er a'Pompia,

Her er a'Pompia.

Hai du vondt i rnagan, si srnor deg inn med para-
hn,

og hjaelper ikke parafir! sd hjelper inga val'as
ting.

}{er er a'Pompia, h€r er a'Pompia-

Skipet ligger klart, her er a'Pompia-

I de fleste sanglekene hopper man sidelengs frem
og tilbake, men i den neste sangen g6x man

&em mot den man velger av deltakerene og ryg-
ger tilbake, mens den utvalgte fslger med.

Du Tove vi1 du ride pi livets brede landevei med
Ola pd, din side-- Svarja eller nei.

Nei jeg vil ikke ride pe fvets brede landevei med
Ola pe min side.- Nei det vil ikke jeg.

Du Tove vil du dde pe [vets brcde landevei med
Terje pi din side.- Svar ja eller nei.

Ja jeg vil gjeme ride p6 livets brede landevei med
Terje pi min side. Ja det vi1 gjeme jeg.

UTE PA ISEN

Ute p6 isen der sijeg det rok

det var a'Toril som kokte glot

Kjelen var rusten og grofen rant ut.

Sa kom han Erik med vaskeklut.

A du min kjere lille Erik

med deg viljeg leve, med deg viljeg do

A du min kjere lille Erik

med deg viljeg leve, med deg viljeg do.

Toril hu la seg pA sofa'n sin

sA kom han Erik og kyss'a pa munn

A kj@Ie Erik hva ville du meg?

Jeg ville bare fi kysse deg.

A du min kjere liUe Erik

med deg vil jeg leve, med deg viljeg do.

A du min kj@Ie lille Erik

med deg vil jeg leve, med deg vil jeg do.

UT OG PLUKKE BLOMSTER

Ut og plukke blonster, ut og plukle baer,

E1len er forlova sa lita som a'er

Og Ame har a'elska og Ame har a'kjel ,
og Ame har a'kyssa bede her og der.

P6livets vei sa Amemann til deg:
(Sett deg pa en stein, si skal jeg rundkysse deg.>



Om barn.....

DET SUSER OG BRUSER I AILE VERDENS
LAND

Det suser og bruser i alle verdens land

for alle vil ha Wenche til kokke pa Grand.

A nei, sier Wenche, det 96r ikke an,

forjeg mi vzere hjem'og passe Torbjom lit-
tegrann-

Du Wenche. du Wencbe. du er iL-ke grei

til alle dine ftiere sier du nei.

Men sA komrner l orbjom som du holder a .

s6 sier du bare ja, ja, ja-

Forlsettelse lia boka "Slik levde smabama fof' av
Liv Kari Tonnessen. Forklaing pa lekens betyd-
ning. Denne serien startet i fordge nummer.

BLINDEBUKK

Blindebukk finnes i forskjellige utgaver og er
kjent fia bilder helt fia middelalderen. Der er ofte
hele hodet inl]surfel, muligens i dlreskinn. For
Iiolketroen var veien lil en djevelskikkelse nerlig-
gende. Kanskje kan leken flares tilbake til
forkrisbre riter med deltakere i dyremaske. I alle
fal1 har leken en enkel symbolfunksjon, der den
farlige, som vil ta oss, er relativt lett a lure.

HOPPE PARADIS

Hoppe paradis er kanskje bare vel hundrc ar gam-
rnel som lek i norderl rrren har en svrert lang his-
torie.

Leken var kjent i Rom i antikken, og er na utbredt
over storc deler av verden. Allerede nai,'net anty-
der et religi-ost slmbolinniold- I Osterike heter
leken Tempelhupfen, i gamle norsksvenske gren-
seomrader Hoppe til hirnrnelen. Ofte har spesielle
ruter, serlig den sverste eller inoerste, betegnel-
sen som doden, himmelen eller belvete.

Den mest oppdnnelige formen har kaNkie vert
labldnten eller spiralformen. Den har klare paral-
leller i et verdensomfattende religisst symbol-
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sprik Nar en hopper ftamover i labyintens spi
ral, er veien innover dodsveien og utover
livsveien-

Mest alminnelig er imidlertid paradisformer som
minner om skisser av hus, og folkeminnegranske-
re mener at oppdnnelsen er riss av gamle kirker,
ofte avsluttes de med kor fiels|

I neste utgave skal vi ta med ellinger

Ole, dole doff,

kbkliane koff,

kollliane birkebane

Ole, dole doff.
(fra Asker)

Marit Opsahl Grefberg og katten Tasse i

Etterstadgata 11A
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rAIercngd Historielog pd internett:
D-nail: yiulernga.hislhg(,)c2i ne1

hjemmeside: htF:rhome.c2i.net/velhisl

Bakkonto: 0530 04 78222

Bskene "Valerenga bydel med sjel" , "Ira Sotahjomet til Bo-
hernen og Historieiagets flotie kalende. for 2004 er selvsagt a
fe kjopt. Direkle hos Vrilerenga Historielag. eller Kafe Eno.
VelerengaBlonNler, "Sepa" og i bokhandelen pA FyrstikkoF
gerl

.VAIEREh-IGA
tra :.ar: .i !

Kr 250,-

Kr 60.-

i

'

Historielaget etterlyser:

> Leksaker

> Flere bilder

> Flerc historier

> Flere gienstander

> Nye lokaler

Ta gjeme kontakt med oss- Alt er av interesse.
Slik at vi kan fi nye spemende objekter til utstil-
lingen ver hosten.

Leder: Even Haugseth
Nestleder: Knut Roar Westbye
Kassercr: BjornGranlund
Sekret.er: Bjorg Staal
Styrcmedlem: Bjorn Arild Gjerdalen

Varanedlem: Ame Mustad Sorcnsen
Varamedlem: IJmiGranlund

Arbcidsgrtrppcr i Itistoriclaget:

lltgivelse rv bildekalender:
Kontak.t: Even Haugselh tll22 57 0l 66

Fotogruppe fotografering, l.nsamling og
avfotografering av bilder:
Kontakt: Bjom Cranlund tll 22 68 34 05

Id.eftsgruppe ombydelensid.ettsrnilje
Kontakl: Biarn Arild Gjerdalen tlf90 91 92 50

Interjugruppe inlewjue interessante mennesker
Kontakr Bjorg Slaal tlf. 22 61 40 33

Kortak Knut Roar Weslbye tli22174884, mob 90831966

Epost: koarb@online..o

Mstekalenderen
14. iuni kl 18.00 bydelsvandring , Frammote
krysset St Halvardsgate/Schrveigaardsgate.

I anledning at jernbanen er 150 ir arrangerer
vi "Jernbanelangs pA Vilcrenga"

13. september kl 19,00 medlemsmote. Sted:
Eldresenteret i Hedmarksgata. Tron Ogrim vil
snakke om arbeideropptryer i slutten av 1800,

gilo:lhlqbglfotoutstilling i Galgeberg 2.

15. november kl 19.00 medlemsmote

Det er en del medlemmer som ikke har betalt sitt medlemskap. Gjor dette nA, si

slipper du i bli stroket. Du fir mye igien for medlemskapet!


