
JlLert gawuh

VALERENGAHISTORIELAG

Vi Onsker vdre
medlemmer en
riktig god

sommer og
velkommen
tilbake til hasten.

Jan Hellerud har avduket skiltet pA
Sotahjomet.

Husk virt fOrste medlemsm/te 17. september 2007 kl. 19.00.

Sted: Vilerenga skole

Omvisning og samling med orientering av rektor Mette Saethre.

Se for@vrig vir mptekalender pi siste side!

Har du husket medlemskontingenten for 2007?

V5rt arbeide med historielaget er avhengig av dette.
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Tett v6Lrprogram

t4ot SlaagAef&

Denne veren har det vert flere fine adangementer
i regi av Vilerenga Histo elag. Etter henvendelse
fra Klanen laget vi 14. april en egen vandring for,
og rundt 150 motte opp ved kjerka i det rydelige
veNaeret. BjOm Arild Gjerdalen, Jarle Teigoy og
undenegnede ledet den engasjerte gjengen innom
noen av de mest betydningsfulle stedene i VIF'S
histode. Ved stiftelsesstedet i Valerenggata 29 var
vi si heldige 5 fi oppleve en av klubbens nestorer,
Arild Andresen, pi sitt beste da haII fortalte noen
av sine favoritthisto.ier fra sin ka.rriere i bulet til
VIF. Her fikk vi ogse hilse nemere pe May Aas
som er aeresmedlem for sin rckordlange
handballkardere. Turen gil.J. videre oppovet
Vilerenggata forbi rn. 56 hvor VIF-bua en gang
var. Et passende sted e avslutte var selvfOlgelig
ved Sotahjomet som har betydd mye som
samlingssted for mange VIF tilhengere opp
gjennom tidene. Vi har blitt oppfordret av Klanen
om a g;enta dette arangementet ogsi neste ir.

Bare noen dager etter, 23.april, var det klalt for
nytt medlemsmote i laget v6ft. Ogsa denne gang
klarte vi e fyle lokalet i seniorsenteret i Jordal
terasse til trengsel. Det var ogsd en spn:dlende
gjest, Thor cotaaq vi hadde pi besgk. Han er mest
kjent for en rekke bokutgivelser om bl.a. loffere og
tatere. Vi fikk hore et fengelde og moNomt
foredrag om loffeme, disse landevegens folk som
en ofte kunne se for en del 5r tilbake. Noen
byoriginaler i Oslo fikk vi ogsi hgre om. I pausen
gikk boksalget fra giestens ryggsekk unna. Vi
kunne nye kalfe og dejl jg kringle som var vi
hadde kjopt inn i anledning ar historielaget nylig
hadde rundet 15 5r. Det ble en underholdende
kveld, si vi hiper 5 fi besok av Thor cotaas en
annen gang ogs6.

5. mai var en stor dag for bede historielaget, VIF
og Valerenga. Etter et samarbeide med
Aldermannsligaen hadde vi fett Oslo Byes Vet

med pa a lage et historisk skilt til Sotahjgmet.
Mange hadde ogse funnet vegen hit denne
lordagsettemiddagen. Stoltheten var stor over
endelig a fA merker dette betydningsfulle stedet i
bydelen. Det var taler fra bide Finn Hauger og
Jan Hellerud i Aldermannsligaen. I tillegg gikt
undefiegnede gjen0om innsamlel historie om
hjoinet. Velerenga Janitsjarkorys framfpfie kjente
toner fra Velerenga og de frammotte sang med.
En ivrig VIF tilhenger, skuespilleren Sven
Nordin, hadde funnet vegen fra Karnpen og hyllet
se vel Sotahjpmet som Velerenga med vakre ord
med bl.a. Kltems dikt "Sotakafden" og "Mitr
kongerike". Det var riktig hyggelig at vi fikk til en
se hdyidelig og fin ramme rundt avdukningen av
dette flotte, ble skiltet. En annen ting som var
gledelig, er a vite atjungeltelegrafen fungerer
godt fortsatt. En etterkommer av fru Jensen og fru
Berger som drev Sotakafden i flere ir, hadde fitt
vite om og funnet fram til dette arrangementet.
Slikt er viktig, for da f6r vi enda flere verdifulle
opplysninger om dette stedet.

Det var naturlig for oss i denne anledning i
opplyse om var neste drgm for Sotahjgmet. Det er
e fe reist en skulptur her. Vi har i flere ar hatt
idien om denne og har allerede snakket med en
dyktig skulptOr pe Valerenga som kunne tenke seg
e lage en slik. Et forslag kom ogsi fram under
dette afiangementet om e fa realisefi dette til
VIF's hundreirsjubileum i 2013. Skal vi fe dl
de|le. kJeves det planJegging og penger. sA vi
kommer til e kontakte Aldermannsligaen igien for
e finne ut av dette.

I skrivende stund er iklce hislorielagets erl ige
bydelsvandring dentromfurt. Ogse i ir har det
vefi en god del planlegging for e anangere en slik
tur. Det viser seg igjen at nar man begynner 3
"grave" i historien, dukker det opp mye
interessant. For noen ar tilbake hadde vi en
varddng hvor vi hkk komme bak husene og
plankegjerdene, der hvor folk sjelden kommer
inn. Dette var sa velykket at vi valgte a gjore det
ogse i ar. Det var naturlig e ta for seg temaet om
ale smabeddftene som befant seg i V6]erengas



gater og gerdsrom. Mange av disse er dessverre
forsvunnet, men de betydde mye fordi de ga et

mangfold av arbeidsplasser og hadde innvirkning pe

miljoet her. N6r dette bladet kommer ut, er

vanddnga over, og vi he?er at de frammotte hadde

en interessant og fin tur med oss i er ogsa.

Styret i Vaierenga Histodelag onskel medlemmene
en riktig god sommer og Onsker vel mott igjen til

hostens anangementer.

Fra venste Sven Nordin, EvenHaugseth, Jan Helle d,

A.rild Andrese' og Finn Hauger.

Even monterer skiltet straks for avduki.g.



lrif Lie var sgnn av ' pol'ti Lie,,. Han ble fodt i
1921. Hans sgster Rakel og bror Asmund fant
denne hisrorien som Leithadde strevet. Asmund
sendte den til Ame Mustad Sgrcnsen som tok den
med til histodelaget. I-eif gikk i sanme klasse
som A:ne bflde pi Vilerenga skole og pe
middelskolen. Ne er de borte begge to. Leif
dgde for mange 5r siden, og Ame gikk bort viren
2006.

BYDELEN SOM HOLDER PA A DO
Det er tydelig at gode, gamle Velerenga er
kommet pa sotteseng. I min ungdom var det et
yrende liv der; en herskare av unger, et )Tende
liv i alle butikker, klikker av mannfolk pi alle
tradisjonelle gatehjomer.

Langs Vilerengas pulsere. Strgmsveien, var det
ikle mindre enn en pe hvert hjgme fra
Totensgata, Hedemarksgata, Osterdalsgata og

Pokenpil pa Tierlokka i Torengara

Sotahjgmet ved Etterstadgata. Av disse klikkene
var vel gjengen pi hjlmet ved Totensgata, den
largeril<este. og hva den vesle b,indrarmen av ei
gate har haft i by pA opp gjennom alle trergsels
ar av fyll og fest og spetakkel, idyll og
hjertevarme, sorg og glede, vil vel aldrig komme
pe plent.

Velerenga har aldri hatt noe Vinmonopol, men
ingen behgvde a tprste av den grunn. ,€i halv ei,,
kunne allikevel fikses, for det var sedose
forretningsfolk i klikkene, og om det ikke alltid
var merkevarcr som ble omsatt, sa borget vel
mange smeprcdusente$ arelange erfaring og
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renomd for kvaliteten.

Frcdagskveldene var uten tvil de mest
begivenhetsrike av alle dagene i uka. Da vanket
det mange fulle mannfolk og mange sinte
kjerringer, og Vllerenga levde pe sitt mest
hektiske. Det var vel ikke si stor lgnningen
mannen hkk, men s& var det ogse kniving om
krcnene; og litt skulle vel kjeringa ha for e
handle om lgrdagen ogse. Svert mange handlet
pa bok, eller tok pa "kdta" som det ogse het; og
selv om de mange smibutikkene si ut til 6 trives
utmerket, og omsetningen var livlig, har det vel
ikke alltid vrert like lett i fi inn pengene, og
mange gjeldsposter er vel ogsa blitt strgket av de
gode butiklmadamer som uinndrivelige.
Det var sternning i de gan[e butikkene, ofte sme
og lar,e loypinn med bjelle over dgra, for i
rommet innenfor butikken bodde gjeme
innehaversken, og nir det var tomt i butikken
hadde hun gjeme sitt tilhold der inne. Det var slitt
dlpe groper selv i de hardeste stenflisgolv og alt
var velbrukt og nedslitt, men rent og ordentlig
likevel, og alltid luktet det deilig av ferske
bakevarer. Den gang hadde brodene spro og
skinnende blanke skorper med fine sprekker i.
Det maskinbakte i dag teler ingen sammenligning
verken nar det gjaldt utseende eller smak.
Det er tydelig at gamle Valerenga er kommet pe
sotteseng. Bydelen er ikke sovnig. Den er
dgende. Enna ster mange av de garnle trchusene,
og flesteparten er enne bebodd, men det er bare et

Valerenga poliristasjon 29, febnjar 1906
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skall. Sikked halvparten av de gan' e Dikt av Rudolf Nilsen

fonetningene er sluttet, folkelivet har d9dd ut. AIt

venter pe en reguleing som skal gi det siste som

er igjen av Velerenga, nedestotet. Det nye vil vel

bare ha navnet tilfelles med det gamle. Eller vil

noe av det ganie greie i overleve?

Det gan' e Etterstad som var Valerengas utmark

gjennom alle ir for krigen, har ikke overlevd. Det

eneste som er igjen er utsikten til Ryenberga og

Ekebergisen pi den rLndre siden av Loelva. I min

bamdom vokste det gress over hele Etterstad. Til

og med den gan' e travbanen som gikk rundt

toppen, var gressbevokst, for den var for lenge

siden tatt ut av bmk. Men enda gikt det flokker

med ffavhester fra Nygard og gresset rundt pe

Etterstad og om sommeren var det kuer der ogsa,

og Ove$t pe plateet var det flatt og fint for

fotballbarer, for fotballen har alltid steft h9)t i @ie

pi Vilerenga. Etterstad var Valerengas ene og

alene. Eneretten til Muselunden som strakte seg

pi den andre siden av Stromsveien bortover mot

Okem og Lille-Tgyen var mer problematisk. Den

gled unektelig over i Kampens enemerker' og val

det noe vi hadde sans for i gamle dager sa var det

den lokale egenart og sanhodghet.

Altenpostens sosietetsredakt9r Einar Rose skr)4er

av 6 vore fra Kampen. Kan se vaere. Kampen var

utlandet for oss pi Velerenga som vi badde lite

eller intet samkvem med, og selv om ingen av oss

drev det se hngt som opp til Pamasset, folte vi oss

ikke dirligere av den grunn.

Vilerengas annen nabo, Gamlebyen, var nesten

som Kina. Gamlebyen var nesten a stokratisk og

sa vesensfremmed at vi nesten ikke gadd e lole

noe for det i det hele tatt.

Jeg elsker deg min gate

med stov og sten og sand -

en dal igjennem byen

det store Orkenland,

Her har jeg alt a lenges til

og lenges det er altjeg vil

Et hjemlig sted pajorden

er ganske godt a ha,

sa kan man si: Pa gjensyn,

nir man drar derifra.

Og er det blott en

man lenges dit nir man er vekk



BRANNER PA VALERENGA

Det har vefi mange bnnner pe Veleretga. I
historielagets avisarkiv har vi klipp som om-
taler mer enn 20 branner i tidsrommet 1935 til
1988. Det er i snitt en brunn omtrent hvefi
annet Ar. Nesten alle gatene har hatt "sin"
brann. Noen gater har hatt mer enn bn. I
Dagbladet 28.september 1954 star det under
overskdften "Panikkstemning pi Karnpen og
Valerenga" at de gamle trehusene er livsfarli-
ge, - n6 mi det saneres! Det var en pyrcman
pe ferde og lolk var nalurl ig nok engsrelige.
En eldre mann i Danmarksgate b1e sitert:
"Folk i den gainle og livsfarlige trebebyggel-
sen pi Kampen og Vilerenga hiper at de siste
brannene mi 6pne ml ndighetenes oy,ne sfl r i
snart kan fe en sanering her. Alle vet at en
brann som fir lov til i utvikle seg og kanskje i
sterk vind, vil fore til absolutt katastrofe i dis-
se stokene. I mange gerder vil verken bam
eller voksne ha den minste mulighet til e
komme seg ut, de vil vaere fanget i en rottefel-
le. Disse gaDtle trehusene er en skam for
Oslo".

Nar den rode hanen galer er det grunn til a
v@re engstelig, og flere av brannene har kos-
tet liv, hus, hjem og arbeidssted. Trehusene
har ikke alene vart utsatt. Mwgfuder i Orkn-
Oygata, Hedmarksgata og @sterdalsgata har
ogsa vlert hedet av brann.

Hedmarkgata 6 ble bygget i 1894. Deteret4
etg. bolighus i pusset tegl. Fra 1920vardet
en melkebutikk i huset. I bakgerden sto det
en bygning lik den som fremdeles ster mot
gaten. Lordag 15. september 1956 bmnt bak-
gerden under stor dramatikk som krevde er
dgdsoffer. Aftikkelen om brannen, som sto i
Morgenposten dagen etter, er se beskrivende
og personlig og sa utkt det vi er vant til av
reportasjer i dag at den er verd e gjenta i s1n
helhet:

DAME OMKOM OG 32 BLE HUSL@SE
\BD STORBRANN PA VA]-ENBNCI
"Den ner 50 ir garde froken Konstance Ol-

sen omtom, og te personer ble skadet og innlagt pi
sykehus da den 4-etasjers bakgirden tit Hedemarksga-
ten 6 pe Kampen (!?) ble rotalskadet ved en eksplo-
sjonsafiet brann ved lg{iden lordag kveld. 14 familier
med til sammen 32 personer ble hjeml6se og mistet alt
de eide. Ilden oppsrod i en leilighet i forste etasje og
grep om seg med voldsom fart, slik at hele gerden var
omspent av flammer fgr bnnnvesenet kom til. De fleste
leieboeme kom seg ut bygningens eneste trappeopp-
gang, som straks ettel styrtet sammen. Fem mennesker
mAfte reddes ut i brannvesenets rcdningsseil, mens en
rekke andre hadde feft firt seg ned i branntau og rep,
knlttet sammen av lakner og duker, fOr redningsmann-
skapene kom til.

Li innenfor entrddoren
Den omkomne ble ikke funnet fgr tidlig i ger morges.
Hun 16 innenfor sin entrddor i 3.etasje. De tre skadede
er den 50 3r gamle fru Solveig Enger, den 57 5r gamle
fru Ruth Svetrdsen og den 67 ar garnle arbeider Oscar
Bem Hansen, som alle er lagt inn pe Ullevel sykehus
med bmnnskader og brudd.
Det ster etter fofioldene bra til med dem. Hansen har
brukket hgyre ben, Solveig Enger er forbrent i ansiktet
og pa hendene, mens Ruth Svendsen har fett hiem-
rystelse.
Politiet meldte sent i g6r kveld at bmnnamaken san[-
synligvis er for sterk fyring uten tilsyn hos en familie.

Neftopp kommet fta klinikken
I fo$te etasje i den b.annherjede bygningen bodde fa-
milien l-ehn. Konen var kommet tilbake fra fddselsstif-
telesen dagen for brannen. Da brannen blot ut, grep
faren spedbamet og styrtet gjennom den brennende
oppgangen og ut, mens konen tok tak i familiens fire 6r
garnle datter og klatret ut giennom vinduet. De hadde
ikke assurert.

Den 4 af gamle Laila hadde velt ute i garden og lekt,
forteller ftu Lehn til Morgenposten. Da kom hun plut-
selig lppende inn. og ider hun ipnet enLrEdoren. slo
flammene im til oss. Laila ma altse ha lopt gjennom
flammene for i komme inn. Min mann grep tak i baby-
en som le i en kurvog stlrtet ut giennom flammene og
ut i gardeq mens jeg fikk tatt Laila og hoppet giennom
vinduet, der Helgerud i 2. etasje stod og tok imot oss.



Familien har forelopig fitt bo hos en soster av fru
Lehn i Hedmarkgaten 10 b.

7o-fuinger i branntau

Et naermere 70 er gammelt ektepar som bodde i
tredje etasje mefie redde seg ut gjennom vinduet
med branltau. Fruen kom velberget ned, men
mannen ble hengende fast i gesimsen i annen eta-
sje, og stlrtet rett ned i gerden, der han ble tatt
imol a\ Egil Cut(eberB. som var i:elskap igdr-
den ved siden av og som styrtet til for e vere med
pe redningsarbeidet.

Mistet alt de eide

I likhet med de andre familiene i den brannherje-
de gerden, mistet familien Helgerud alt de eide.
Det eneste Helgerud hadde igien da han utpe
kvelden var innlosjert hos en familie pi den andre
siden av gaten, var et par sko, st#mpe., bukse og
nettingtroye. Hans file hadde gatt kippskodd, og
var nodt til e lAne et Par stromPer.

Helgerud hadde nettopp fomyet hele moblemen-
tet og ellers kjgpt inn en masse nltt utstlr til lei-
ligheten. Helgerud hadde nettopp fett seg en god
jobb i kommunen, og fremtiden fortonet seg pa
alle mater lys for disse menneskene, inntil bran-
nen lgrdag gjorde dem hjemtgse. De hadde for-
sikret for 15.000 krcner noe familien mener er i
underkant.

Firehunden ble i flammehavet

Aksel Evensen forteller at han stod ute pa hjomet
da brannen brot ut. Hjemme i leiligheten var
hans kone og et barn pe ett er. Han styrtet hjem i
girden og kom seg opp til leiligheten sin i 3. eta-
sje giennom den allerede rOykfylte oppgangen.
Ungen fikk jeg med ned tappene og i sikkerhet'
og dajeg kon opp igjen hadde ilden alt bredt seg
til leiligheten ver",

Her slutter avisutklippet, men av artikkelen ellers
vet vi at det gikk bra med Aksel Evensen og frue,
men en hund ble altse ogse offer i denne meget
dnmatiske bGnnen.

I dag er det en koselig hage med plen, blomster
og busker, sandkasse og lekehus for bam, syk-
kel/bamevogn- skjul og sittegrupper intrenfor
porten til HedmaJksgata 6.

PYROMAN PA FERDE

Det var ikke mange hus som ble spart i den store
brannen i 1887. Nesten hele kva alet mellom
Opplandsgata, Valerenggata, Ingeborgsgata og
Danmarksgata ble flammenes rov.

Bare 4-5 hus gverst i det store kvartalet sto igjen.
Et av disse husene var Ingeborgssgata 7, en liten
trebygning i 2 etasjerbygget i 1876/77. I folste
etasje var det butikk og i annen etasje bolig Huset
var etter hvet belagt med etemittplater. I mai 1988
bodde det en pe6on pa hybel i 2. etasje, og butik-
ken solgte dagligvarer. Det var over midnatt natt
til sondag, butik*en var stengt og det var ilgen
hjemme i leiligheten ovenpe, da fikk brannvesenet
melding om at huset brant. Huset ble totalskadet.
Det lyktes heller ikke A redde noe serlig av varebe-
holdningen i butikken. Skadene ble anslatt dl A
vere i millionklassen.

Det var uklart hva elsaken til brannen kunne vere,
men det viste seg at brannen var pesatt.

I august samme ar, 1988, leser vi i Osloavisen at en

l2 branner i Oslo. Han kjorte rundt i helgene i sin
Mitsubishi Galant og satte fyr pe bygninger. Etter-
pe var han pa stedet og fikk opplevelsen med bli-
lys, sirener og masse oppstyr. Pe VAlerenga var det
Ingeborgsgata 7, Hedmarksgata 3-5 og Hedmarks-
gata 2 som ble rammet.

Ijanuar 1989 sto fremdeles ruinene av det utbrente
huset uten sikdng. Velerenga Vel tok opp saken
med bydelsutvalg senfum Ost med kopi til bolig-
etaten og bygningskontrollen, men ingenting
skjedde. Ne ster det omsider et ganske nytt og fint
rodmalt trepanelt bolighus der.

TO ULIKE BRANNER PA SAMME STED

19'16

Kjottspesialisten holdt til i Totengata 2, pe hjomet
av Strgmsveien og Totengata. Huset som var pe 2
erasjer ble antagelig byggel i 1860-Arene og jnne-

holdt flere leiligheter og butikk med inngang fra
hjomet. Mandag 6.september 1976 kan det i Af-
tenposten leses at brannvesenet ble tilkalt kl.7 for 6
slukke en pipebrann i huset. Brannmennene sluk-

36 6r gammel Sandefjord mann tilster e ha pesatt

lO rrr.2



ket pipehannen og forlot stedet etter en time.
Men allerede for kl.9 kom neste bmnnmelding.
Det ble sendt ut seks biler og 28 mann til brannen,
som vai under kontroll ved 9.30-tiden. Bmmen
fenget lett i den gamle, tolie bygningen, og sluk-
ningsmannskapene hadde vanskeligheter med 6 fA
slukket, sdr det i avisen. Brannen forte til trafikk-
vanskeligheter i Shomsveien, som mefie speres
mellom Galgeberg og Etterstad. Da det brant pe
det meste, mette tilskuere dirigeres vekk, idet vin-
dusruter og taksten eksploderte i den intense he-
ten, og fragmenter ble slynget ut i gaten.

t Arbeiderbladet har 
-'Leieboer pi VAlerenga"

folgende innlegg etter brannen:

"Har dere sett noen feier?"

"7/9 leste vi om en brann i StuOmsveien som forst
begynte som en pipebrann. Skal tro om vi kan
vente flere slike bmnner her?

Av og til blir det hengt opp oppslag: "Feteren
kommer i morgen." Da blir oljefyrer etc. stengt
av. Men i den ffe-etasjers girden jeg bor i er det
lenge siden vi se eller horte at noen feier var l an-
marsJ.

Fff matte vi {jeme sot pA loftet og i kjelleren.
Men i dag ser vi ingenting av dette, og alle spgr vi
hverandrc, har dere sett noen feier?

Det siste erct har renlold og avgift steget to gang-
er. Sa fitt se.vice skulle vi ha kav p6. Vilerenga
er jo et sted med gammel bebyggelse, sa det kan
bli katastrofe om det bli storbrunn her. Jeg vil be
ver feiermester om e innprcnte sine folk at alle
piper me feies."

Det er neimen ikke si mange 6ra siden ei lita hytte
eller et telt var feiieboligen. Vi har funnet et dikt
av Dorian Red (Ame Paaske Aasen) som i kjent
humoristisk stil gt en besloivelse av hvordan
problemer med trang plass kan 10ses.

Valeenga koloDihase

Hansens sommerhus.
Et rom har Hansens sommerhus
Og mange er de festene,
de der har holdt i sus og dus.
han stelte godt for gestene.

Nir fgr de dro pi skreppetur
og glad tok til med loyene.
Da laget han en teppemur
i mellem alle kdyene.

Som ungdom er man litt sjelert,
erl kryper bort i kraene.
Her li de deilig isolert
og holdt det lystig geende.

Hans gjester er blitt gamle ne,
en eldes jo med irene.
Men rle har Hansen funnet pe
en ting som er bedarende.

Hans syns det er pa hOye tid
og kaste teppefilletre.
For n6.r det ne er kgyetid,
sa tar de av seg brillene

10 rrr.2



fta AlfKrlhLmann

Garden jeg bor i' (Totengt. 10, bakgarden')
Det er ingen flott gfudjeg bor i, mer en gArd som minst skulle v@d revet for 20 ar
siden
Selve girden, nummer 10, ( som jeg hor i ), bestir av forgerd og bskgad. Jeg bor i
2. e€. i lerst pe gangen i bakgirden. Det er ogse folk som bor i $elleren. De
leilighetene er kalde og forbudt av Helseradet
Bakgarden er etr laft€t bygning i 2 etasjer med 6 leiligh€ter, 2' e€. "bu'gang" i
vinkel med do i 1. etg. Og 2 lefigbeter i kjelleretasjeo med inngang fia lokka.
Ei l6kke som stoter opp til gerden katles "tierlakka". Tierlskka tjener som
lekeplass for bama. For l(rigen var d€t et flott sted for $llefanteq men da krigen
kom forsvant de som dogg for so1a, og de har ikke vist seg siden. Folkerc i gerden
la$er veden sitl her, og enkelte har jordstyk*er med gromsaker. En hal satt opp et
dueslag, og en annen har satt opp et sk-ur, hvor han har ei hestevogn stieode.
Leieboeme i girden er alainnelige arbeidsfolk. Det er: fabdkft vetksted - brygge
og tanq)ortarbeidere. Noen av disse ilrikter , sliss og spiller kort- Enkelte ganger
har de som bor i kjelleren, sHtt i styl&er ln-obler, og k4ust tallerkelel og
rr4dusruter. Under kngeo byttet de bort rasjoneringsmerkene sine i "dunder"l
Siden kom de og klaget over alen snaue rasjoned.
Det er &itt og godt i gtuden veq ved festligheter er det dans i girden, og alle fer
v@rc med: Det er bare Olsen som er se fin! Hua kan ikke hilse en gang. Hvis
ungene sparker med eIr liten papi$all nede pe bkka eller i gArden, er hun i:amme
med $eften sin: "Tenk pi rutene n6, unger, det er vanskelig i {1 fatt pi!"
Om hostel er det ]trye br6k , for fra ltkka ser mao ovel i hager, som bugaer av fruld.
Nei de bsster i havene, star ungeae [edenfor og skiker: 'Yer sA sniil 6li et
eple'a?" Hvis de kaster over noe, seL kaster ulgeDe seg over iulten og sHss, som
regel blir det den stetkeste mm lBr den.

RudolfNikedsier:'DespothvorNr. 13 er - var.kjaere gamle g6rd? Dea ligger
inne i gaten her, hvor nor, 13 ste! _ - - "
Det sarrme sier jeg om delt eldgamle numer 10

AtfKryhlmarn" elev L kl. pd Yald Skole.

BakgArden er malt aa Alf Kryhlmam
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Liv Helsaa

Mangel pd sko og annet fottq! beg! te A bh
prekert, ikke bare for oss men ogsA for mange
andre i gata. Vi ungene arvet etter hreftrndre,
men Elins sko som jeg skulle arte r)ar alfor smd
for meg som hadde noen $'ere br4dfieler til
f,tter. SA det ble Elin somJikk mine sko - det vil
si vi mdtte ha de pd delinq, ogsd et par lappete,
utette slagst|yler.

Gerd var heldigere.

Neja, ikke se veldig heldig ved 6 arve Elins sko.
De var lenrlig si skjeve og rare sa selv
skomakeren hadde problemer med a rctte de opp
m€d treseler. Leer var det umuhg e fe tak i sA
derfor var ikke de skoene de beste e ha pa
fottene.

Til & begyrne med syntes jeg det var stor stas e
dele sko med Elin - da hadde vi lovlig fraver fra
skolen nir vi skulle bruke samme par sko samme
dag. Det ble ikke slerlig molsomt i lengden,
derfor fikk jeg et par gamle sandaler av bestemor.
Men pe lang avstand kunne man se at det var

VAREMANGEL

Skrevet aY Liv Hellsaa

Dette er fortsettelse av fortellingen Ostkantunger som er giengitt i Velerenga Bydel med sjel

hennes sandaler - for vonde fotter. Riktignok ble
de malt og fikk nye lisser, men jeg ble aldri glad i
de. Slett ikke da kulden kom og jeg mitte ha
tykke, hjemmestrik:kete sokker av oppreksgam i
mange farger inni sandalene. Da folte jeg meg
liten pe skoleveien og visste at na villejeg bli ledd
avl

Det var skomangel over alt men ingen andrc enn
jeg gikk i sandaler i regn og snoslaps. Det var
komme( noen sko i buliklene. med lreseler og
'overlar' i fiskeskinn. Grpnne og frne, og si smalt
det se fesdig i gata ner vi gikk!

Aller helst ville jeg ha de, men se var det mangel
pe penger og ftsjoneringskort.

Vere rasjone ngskort rakk aldd til oss ungene ner
det gialdt kler eller sko. Noen av merkene ble
byttet bort i ved eller andre ting vi kunne fyre med.

Bestemor kom med restegam og noen gamle
gensere som vi rakk opp. Ne skulle det b1i luer,
vofter og sokker. Det vi ikke visste var at det
skulle Elin ogjeg gjore.

Strikkingen ble nesten en vond drpm.
Strikkepinner, gam og masker ble en grusom
opplering. Mamma sint og forbannet over sine
sinker av noen d6tre som ikke fikk det til. At det
ikke hjalp med orehker og kjeft forsto ikke
mamma.

Herregud, vi varjo livredde der hun sto tuuende
over oss med strikkepinner som se ut som
kjempeneler og en stor kurv med gam som klodde
si vi frgs nedover ryggen bare ved tanken at dette
var vir jobb fremover. Og om vi fros, ja sa var det
vir egen skyld som ikke hadde strikket votter og
luer og det som stgrfe var!

Elin ga fofi opp. Det ble bare grit og en lohaug pi
strikkepinnene hennes. Og etter en omgangjuling
nektet Etn e ta i strikletoyet
"Jeg fryser hellei', sa Elin og det gjorde hun ogsi
uten e khge. Jeg fikk da geie pa srikkingen etter
hven. men det var naboen som liefle meg det.

Mamma tok imidlertid eren for det nar hun siden
kunne vise frem bide votter, sokker, stromper,
skjerf og luer laget i alle regnbuens targer. Jeg
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strikket ikke fordi det var morsomt, metrjeg
oppdaget at ner jeg satt med hendarbeidet se fikt
jeg vere i fred for all annet mas. Ikke b1e jeg
kastet ut heller som mamma ofte gjorde med oss
ungene n6r hun ville vaere for reg selv. Mamma
va.r svefi se blid narjeg satt og strikket, derfor ble
jeg ganske flint etter som tiden gikk.

Men glad i 5 strikke blejeg aldri son bam.

Bestefar, onkel Einar og tante Ingrid bodde i nr 1.

Det forste huset i gata og der var ogse budkken
vir.

Hele fo$te etasje i den girden var butika med
lager, potetbinge og pamfinpumpe. Det luktet
spennende og mystisk der, parafin, sirup,
skretobakk, kaffe, sepe m.m. Melvarene var r
stoie kasser med lokk over og der kunne vi sitte
og se og hore om alt som skjedde i gata. Det var
tre brodre og en sgster som eide butikken, men det
var serlig eq Egil - han tykke uten bart - vi
ungene helst ville handle med. Han var aldri sur
og lei n6r vi kom med lapp og 

"kulle 
skrive

belopet inn i boken for ikke betalte varer.

Skrekkens bok!

Det varjo ogsa samme kjopmann som eide de
fleste leiegerdene i gata. Gamle, slitte tregerder -
og husleia skulle betales ! Darlig med penger var
det i de fleste gardene, men det var alltid noen
som helst ikke vi1le betale sine regninger fOr siste
frist - selv om pengene var der.

Ner alle moblene var satt ut pa gata og alt en eiet
stod frem til utstilling fra pissepotter og
gyngestoler, slitte senger og pappesker til
kattemor og unger, ja da ble husleien gjeme betalt

mange ganger med 15nte penger.

"Skal betale det tilbake ner jeg far jobb pe brygga
- eller til sommeren", var det samme omtvedet
som gientok seg. Hadde man betalt husleien, ja da
var det ikke vanskelig 6 handle p6 bok - men det
var kjgpmannen som bestemte hva en skulle ha!
Mel, margarin, poteter og sirup.

Det var de rette varene, men hvis man prgvde i be
om 0l og skratobakk, ja, da brglte kjopmannen rett
ut:

"Din fattigpetter. Det er mat di skal ha. Ikle Ol og
tobakk. Hadde du brull mindre av det sa hadde du
kunnet betale som andrc ! Pappskaller", brplte
han !

Til stor underholdning for de a[dre kundene $om
satt pa melkekassene hendte det at han som kjopte
pe bok brplte tilbake:

"Kremmersjela kunne d),tre varene sine opp i
r&va si' "

Bestefar bodde i annen etasje i m 1.

Dim - dim - dam - dam dim. Han spilte fiolin -
men uten fiolinen. Han sto og holdt en usFlig
fiolin og spilte etter radioen. Dette var Brahms, sa
bestefar og bukket for oss.

Elin ogjeg klappet og ville se bestefar leke mer at
han spilte for oss. Men nei, det var nok for den
gangen !

Radioen var gjemt bak en vegg i medisinskapet.
Vi foNto ikke helt hvodor alle vi kjente hadde
gjemt bort radioapparatele sine. Det var forbudt,
men hvorfor - foGto vi ikke da. Noen hadde radio
i vedkjelleren, andre i bunnen av bamevognen og
atter andre pe do !

Vi ungene godtok at det var forbudt e hore pe og
ha radio pa samme mete som vi akseptete at vi
ikke fikk lov til a ge pi epleslang eller lure seg pi
tdkken uten a betale.

Bestefar hadde vert fiolinmal(er og spilte pe fiotn
den gang det var stumfilm.

Na hadde han ikke lenger noe instument se det
var derfor han spilte med en usynlig en. Han
brukte fantasien og vi forsto ham dithen at vi ikke
mette foftelle pappa eller noen andre om hans
opptreden.

Bestefar drornmespilte som han sa.

For owig fikl vi brod av ham. skarel opp i
teminger med kaffeerstatning og melasse slik at
der kunne vi sitte og storkose oss sammen med
ham.

Da kunne vi fa lov til 5 slurpe og spise med
fingrene.

"Smaken blir bedre da-', sa bestefar.

Han fors6kte 6 reparere skoene vdre si godt han
kunne og var enig med oss at om sommeren
kunne vi ge barbent. Det var sundt for barnefgtter.

Bestefar var svensk og snakket litt annerledes,
mye linere enn andre be\tefedre. \)nles vi.

Flickor - det var da finere enn jenter!

Lillegabben kalte han vir bror Per.

Siden bestefar var svensk fi l<-k han av og l i l  en
pakke fra den svenske kirken, og det var nesten
som en julafien ner han epnet den! I pakken var
det alltid kamferdrops, snus og sild - salt sild i
boks. Hvor koselig det var nir vi "flickor" fikk
sitte foran ovnen og se den salie silda bli stekt i
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papir pa dOme og deretter spise den. Den var
sa salt at terene sto i Ojmene - men det var se
lunt, varmt og stille der!
Skumringstimen matte ikke odelegges med lys og
prat. Vi satt der og fglte fred og fryd - serlig ner
vi fikk et kamfe.drops e suge pe. Den ble tatt ut
av munnen flere ganger, for vi mette se hvor mye
det var igien!

Den mette var lenge.
Det hendte vi holdt det mellom fingrene og bare
slikket.

Men si kunne idyllen bli avbrutt av tante som
kom.
"La en gammel mann fe v@re i fred. Ge ut e lek,!
Tante fo6to ikke hva vi fikk av bestefar. Det var
ikke bare brgdsoll, stekt sild og drops - det var en
vi kunne vere hos og fer lov t e vere bam!
Og vi hadde noe de andrc ungene ikke hadde - en
svensk bestefa.!

Tante Ingrid var den som tok oss ut i den store
verden.

Det var hun som tok meg med pi mitt fgrsre
utstillingsbesOk.

Malerier - store som hus og sme som
f)'r'stikkesker - pete og stygge - noen
ubegdpelige og noen min bamesjel kunne forste.
Farger og romfolelser.
Det var med andakt og ho)4idelighetjeg fikk med
tante f.a maled til maleri. Tegningene gjorde ikke
mye inntrykk. Det matte v€erc farger!
Det var ikke noe s&rlig kunst hjemme. Det hang
et part bilder, noen gulnede fotognfier av en
streng, trist kone og en trist, sur mann med bart
og stiv snipp.

Det var i hved fall ingenting som kunne sefte
fantasien i sving. Bortsett fra atjeg syntes de
tittet strengt ned pe meg fra sine sofie ranmer -
som om jeg forstrret de nir jeg var oppe for 5 gi
pa doen om natta.

For e bli med tante Ingrid, sA mefie det en stor
rengigringsprosess til.
Her. hals og orer. negler og l@lter mefle vises
frem.
"Fattigdom me vi finne oss i, men ikke skitt og
urenslighet', sa tanf e.
Jeg syntes noen ganger at det nesten ble for mye
vam og sipe, men det mette til for a bt med
henne.

"Det er bedre du er ren og hel i kleme enn mett',,
sa tante Ingrid.

I nI 10 bodde tante Olga og hun sa at det er bedre
e vzere mett og full i magen enn 6 lukte sipe. Si
jeg lerte tidlig hvorjeg skulle ge ner behovet for
mat eller andre ting man sgkte a oppleve.
Det bendte fattisk at jeg grat fordi det ikke passet
tante Ingdd at jeg ble med henne. Og$e fordi jeg
var sulten.

Men greten gretjeg ut alene se ingen sA det eller
horte meg.

Vi lrerte tidlig ikke e vise drer - det var ogsa en
folm for stolthet!
Veggklokka kom ned fra veggen igien og havnet i
stampen for noen fe looner til Ol. Ne gik& festen
for fullt og vi unger fikk noen ganger ikke lov til i
komme ilm for sent pa kvelden.
Enlelte lodager ble vi Dst inne til sent pe sondag
kveld. Da mafte vi klare oss se godt vi kunne med
den mat vi fant i skapet, og det var ikke stort. Der
var en hylle hvor det sto margarin og sirup, mel og
gryn. Noe serlig mel og glyn var det ikke, men en
tvilsom velling av helgryn og polentagryn, vann
og sirup ble kokt av noen klonetejenter. Var det
poteter a finne i benkeskapet, la vi de med skallet
p6, rett p6 gl6me i svartovnen. Svidde utenpe og d
inni - men vi slntes det smakte godt.
Vi lerte oss etter hvert hvordan vi skulle komme
ut. Det var a fire Gerd ut gjennom vinduet og ned
pa bakker. Det hendte at hun slo seg, men det gikk
som oftest bra. Kristian i annen etasje hadde lik
nokJ<el som oss. \e Cerd bankel pa hos han og
spute om e fe lane ngkkelen fordi vi hadde somlet
bofi var!
"Jassf', sa Kdstian, "er det sant det da?"
"Jovisst", sa Gerd, men hun sto med hendene bak
ryggen og kysset fingene.
En kunne lyve, men da mette man vere sikker pe
at fingrene var i kyss eller i hvefi fall ste med
fottene i kryss. Men med fottene i en slik stilling
visstejo folk at ne snakket en ikke satrt! Derctter
var det bare e lase opp, og vi i tull fart ut. Fgr vi
stakk av plukket vi med oss alt det som fantes av
tornJlasker og tok det med til skr-aphandleren. -
Han bodde i et skur der han drev med handelen
srn.

Flaskene ble solgt, men ikke fgr vi med uskyldige
oyne og fingrene i kryss bedfet at det var vare
flasker og at vi hadde funnet de pi Jordal.



"Melkeflaskene ogse?"
"Ja, helt sanf'.

Han forsto nok, meo vi fikk pengene v6re og
delte likelig.

Det var en kaf6 nede i Stromsveien og dit
gikk vi som regel. Si mye e fe kjgpt der var
det ikle. men en l lags frukrgror hu.lerjeg vi
kjgpte.

"Skal det bare vere dessert", sa damen som
eide kafeen.
"Vi har ikke spist dessert i dag", sa vi -
livredde for at hun skulle fe vite at vi ikke
hadde penger til noe annet enn det.
Fruktgroten kom pe border. og \ i \pisre -
verdensvante trodde vi. En gang ropet Per oss
ved i si at vi hadde sA fi tomflasker at tran
derfor ikke kunne spise polser. Vi var nok
ganske enfoldige for damen i kafeen visste
helt sikkefi hvem vi var.
Vi hkk pplser alle firc!
Noen iare, hvite kokte pglser med sme,
grgnne prikter i.
FiskepOlser av hibrann!

Vi s)'ntes de var gode vi, men best var
kalrotstappa vi fikk ved siden av. Jeg husker
godt vi snakket om kelrotstappa da vi gikk
dedra-

Kanskje det var mulig bare e bestille det neste
gang?

Vi snek oss inn igjen hjemme og ingen
merket at vi hadde v,ert ute og doren ulest.
Fulle folk kan lures !

Ne begynte det e vanke en del fremmede
mennesker hos oss. Vi ungene frkk en krone
hver og beskjed om A holde oss ute om
kvelden. Hvis vi folsgkte e protestere, tok
man'ma lrona fra oss og i tillegg fikJ< vi en
Orefik.
Derfor fo$vant vi som oftest ned til
biblioteket pa Grpnlard.
Der var det epent til klokka Stte om kvelden.
Men det hendte ogse at vi satt pe tuappa ute i
flere timer. Det vai ingen steder e ge! Elin og
jeg satt gjeme med Per mellom oss. Gerd gikk
helst sine egne veier. Det var som regel t en
av stallene i gata hun ver. A, somieg pnsket
jeg ikke var si redd for hestene og at det ikke
skulle klo senn i Oynene nerjeg var der. Det
var sA varmt, tuolsk og trygt i stallene og orr

det luktete hest av oss giorde ikke det noe - bare det
ikke fore$aket slik klAe i gynenel

I stallen i nr 11 var det hest, ku, geit og katt med
unger. Nesten som i et sirkus, sa folk. Men vi hadde
aldri v@ft i noe sirkus, se det mette vere noe eksta
fitre greier!

Jeg sto ofte og tittet inn gjennom vinduet med nesa
tett opp mot ruten for e kunne se mest mulig. Men
vindusruten var liten og full av fluelort og dode fluer.
Flueplagen i gata var stor om sommeren og alle hadde
slike lange, klebrige fluefalgere som hang fra taket og
ned. Var man uheldig og fikk etr slik i heret, var det
bare e klippe det av. Disse fluefangerene var det mest
verDmelige j eg kunne tenke meg. De hang der fulle av
dode fluer og levende fluer som suret som det rene
vepsebol. .,Esj I

Fortsettes neste nummer.

Fra et medlem i Gubbelaget ffkk vi alenne lille
boka som er et skuespill skreyet av en Velerenga-
sutt.



MEDLEMSMOTE 23. APRIL 2OO7
Bjorg Staal

Det var en overfylt sal med forventnilgsfulle og
opplagte medlemmer Even Haugseth kunne Ons-
ke velkommen denne virkvelden. Historielaget
hadde 1 5-e6jubileum - og ble feiret med burs-
dagssang - og med kdngle til kaffen noe senere
pekvelden.

Undertegnede prgvde etter beste evne e fa en
ove$ikt over antall frammotte, men mette gi opp
etter a ha rundet 110 - ny rekod for histodelaget.

At vi hadde fuffet midt i blinken ved 5 engasjere
Thor Gotaas som foredragsholder over temaet:
Landeveiens lolk - de reisende eller loffeme som
de ogse kales,var det ingen tvil om.

Thor Gotaas har skevet flere boker om mennesker
pe vandring, folk som levde sitt frie liv langs lar-
deveien - urolige sjeler som ikke kume sli seg til
ro over lengre tid. I sitt keseri unde$heket han
sterkt at det var stor fo$kjell pi landeveiens folk
og tatere. Taterc er et eget folkeferd, som hall gjer-
ne ville snakke om i et annet keseri, men denne
kvelden gjaldt det "de reisende". I et Iaskt tempo
og veldig engasjert fortalte Gotaas om landsstry-
kere, Ioffere og vagabonder pi norske veier. Van-
ligvis var det ufarlige personer som vandrct langs
veiene og Gotaas hadde mange eksempler 6 vise
til. Stemningen i salel sto i taket da den ene histo-



rien etter den andre ble fofialt. I mange er var det
forbudt e vere arbeidsledig sa noe matte de rei-
sende leve av. Det gikk i tilfeldige jobber av for-
skjellig slag, mange kunne et hindverk, noen
drev rned smahandel - en utvei ble det som re-

Der fanres et eget sprak blanl lof ernc og cl regn
system som informerte om hvor en kunne regne
med 5 fi overnatting, mat, jobb og liknende -

salnt advarslel om bdde sinte folk og bikkjer.
Prestegirdene b1e olte redningen for mange,
presten var nenlig palagt e hjelpe alle som kom
for a bc om mat og nattelosji. Gotaas trakk fran
flere personligheter som gikk langs veiene blant
annet en liten fyr f.a Hadeland som het Anders
Langbreten. Han var et rnusikalsk vidunderbam,
og Henrik Wergeland som var sonn av en prest
oS oppdrart ril i ta hend om fattigfolk, fikk hpre
om ham. Gutten ble hentet til Eidsvolls preste
gerd pe 1830 tal1et for e fe undervisning i fele-
spill. Dette gikl( ikke sA bra, gutten ron]te og ble
en loffer kie t for sin nusikkbegalelse, srne sto-
\e \i\\e o)\c.bBre be\i qg \6no= ir\ \r esner\n.
Han fikk etter dette oppnavnel
"Wergelandsgutten".

Even Haugseth orientene om den tradisionelle
bydelsvandringen son denne gang blir noe kor-
tere enn vanlig. Programmet er enni jkke fast-
lagt, men vanddngen gar mandag 4. juni - mote-
sted: SotahjOrnet kl. 18.00.

Medlemmene ble ogsA oppfordret dl a ngte pi
Sotahjonet lordag 5. mai k1.16.00. Da skal det
avdukes et av Oslo Bys Vels bla kultuNkilt n1ed
tekst om den betydning SotakafEen har hatt for
bydelens mest kjente idretisforening VIF. Det
blir kuitu nnslag og ko4rsrnuslkk.

Ikke glem medlemskontingenten.

Vi trenger all stOtte.

Medlemsbladet uteblir ved manglende
innbetaline,

Argang {0 nr.2

Etter en kjellerrydding Sverigesgt 17 ble det
funnet disse. Er det noen som kjenner til Ha"
rald Lokkeberg. Han drev visstnok med illegale
aviser uncler krigen,
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VdlercnSa Histo.ielag pA inftmett:
E mail: epost@rrlerengr-org

hjemmeside: http/ww.valerenga.org

Banl*onto: 0530 M 78222

'Fra Solahjomei til Bohemen, DVD og Historielagets flotte
kalender for 2007 er selvsagt e fi kjopt. Dneke hos vrlerenga
Historietag.

Motekalenderen 2007
Moter: Hdsten 2007

Mandag I79 kl 19.00 V6lerenga skole.

13 og 1419 Fotoutstilling i kirkerommet

kl 12.fi) fil 16.00 begge dager.

Tirsdag 20111 Meillemsmote i kirkerommet

kl 19,00.
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