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Bydelsvandring og

bispevisitas.
{x2n S&ug.dk

Si er bydelsvandringa over for i 5r, og nok en
gang var vi heldige med veret. Oppslutningen ble
akkurat sa bra som vi Onsket oss. Det er alltid
vanskefg e rcle en se stor flokk, men det ma ha
vert minst 150 stykker med. Ogsi denne gangen

valgte vi e gi medtemmene beskjed pr. brev, og at
de kunne ta med seg de som vil1e pi turen l tillegg
satte vi inn litt reklame pe var egen nettside bare
noen dager fOr. FIa tidligere vandringer har vi
edart at det ikke lonner a ge ut i byens aviser med
defte. Da ville vi blitt alt for mange og bruke for
lang tid. Turen bgr ver spesielt for medlemmene
og andre som tilfeldig fir hore om den.

I 6r valgte vi e rette vandringen mot temaet om
alle brannene som har vert pi Vilerenga opp
gjennom erene. Brarm er eII tragisk greie ikke
minst for de som blir bergrt, og selvfglgelig ogse
lor de {om har denne bydelen kjer. Del l igger
ogsi mye historie i branner. Ikke barc om hva som
foregikk under brannerre, men ogsA fordi
Valerenga har forandret seg pa grunn av storre
branner. Greit 6 vite litt mer om de fonkjellige
husenes alder og historie her oppe.

I tillegg var et besok i EtteNtad kolonihage
selvskrevet i og med at de fyller 100 er den 16
juni i ir. Allerede for et ar sidetr hadde vi den
fgrste kontakten med kolonihagen for i finne ut
hva vi kunne gj@re sammen i jubileumseret. Vi var
mske med a foresle at vi kunne ha avslutningen pe

vir bydelsvandring med en omvisning i denne
flotte oasen som er ver aller trelmeste nabo. Dette
syntes de var en god id6, og de satte derfor i gang

med innsamling av gamle bilder. Det skulle vise
seg at dette ikke var noen lett jobb Kanskje val
det fordi det i lOpet av si mange ir er en stor
utskifting av kolonister i hagen. Likevel hadde de
fett til en interessant, liten utstilling. De fleste

syntes trok det var flott e ge mndt og se hvor
nydelige de smi hagene er pa denne ersdda. For de
som ikle ft lJ, med seg bildeulsil l inga inne. er det
flere muligheter utover solrl]neren. Kolonihagen har
mye Apent for allmennheten i sommel, og i oldober
er jubil6et ogse tema pe vfu egen fotoutstillitrg. Vi
ser fram til et foftsatt fint samarbeide med dem
framover.

Historielaget er kjempefornoyde med erets
vanddtrg, og talter Etterstad kolonihage for alt de
stelte i stand av omvisning, utstilling og ikke minst
servedng. Histodelaget fundefie letrge pa hva man
skal gi en hundreersjubilant, og fant til slutt ut at vi
gir en poppel som kan plantes pa et egnet sted i
hagen. Den overekkes detr 14. juni som er dagen
hvor jubildet offisielt feires.

I innspurten mot vandringa frkk vi ogsi tid til i
vere med pe erets bispevisitas. Denne gangen var
det Velerengas tur til e ta imot kikens mann. I og
med at historielaget ni leier lokaler i Valerenga
kirke, var det naturlig at ogse vi var med pe
mottakelsen. Menigheten ville gieme vise noe av
det flotte mangfoldet her oppe. Virt innholdsrike
bildearkiv samt var gode kjennskap til bydelens og
kirkens historie var godt e ha i en slik sammenheng.
Stlaet stilte opp og laget en rcpresentattv
bildeutstilling, og var selvfolgelig godt rcpresertert
pe selve mottakelsen den 28. mai. Vi motte et
interessert folge inkludeft biskop Kvanne selv. Etter
en innfgring i Velerengas histode ved hjelp av
bildene og filnetr om kirkebrannen, ble det en kort
samling oppe pi virt nye kontor i fiedje etasje.
Begeistritrgen var stor fra kirkens og menighetens
tilstedevaerende, og vi var svert fomgyde med oss
selv, og at vi fikk til en vellykket mottakelse.

Vi i stlret ser fram til et n)'tt hosthalver med flere
interessante arangementer med dere, og vil fe

onske alle en riktig god sorrmer.

Even Haugseth



Medlemsmote 22.04.08

Ay Ragnhild Strtmme bilder Bjorn Granlund

Og se var vi samlet i salen igjen. Dagen var tfusdag
22. apdl, stedet var Velerenga menighetssal og vA-
ren og sola var kolnmet til Vilerenga. Cirka 80
medlenrner hadde likevel funnet veien lnn 1 me-
nighetsalen for e hore pe eiendomsinvestoren Chris-
tian Ringnes.

Chdstian Ringnes kom for e fortelle om seg selv,
sine prosjekter og sine drgmmer. Tittelen for kvel-
dens foredrag var "Kapitalens ansvar for kunst og
kultur". Og Ringnes hadde mye i fortelle oss. Det
v.rr mange morsomme historier vi frkk hOre og rikt
illustrert med bilder.

Even gnsket velkonmen til medlemmene og ibrc-
dragsholdercn. Og minte om at neste mOte blir den
tirsdag den 3. Juni kl. 18.00 og da skal vi ut pe
vandring. Temaet er branner pi Vilerenga og hva
det har betydd for bydelen.

Christian Ringnes innledet foredraget med A for-
telle om PAfugfontenen, om Keplerstjemen og
om Tige$tatuen pa jembanetorget.

Og sa fikk vi hele historien om funkisrestauran-
ten pe Ekeberg fta Lars Backer vant arkitekt kon-
kunansen i 1927, ti1 den apnet 1929 og til Ring-
nes overlok den forfalne perlen i 200 I . Han ga
den et velfortjent ansiktsloft og den ble Apnet den
pi nltt i p6ska 2005. Og ge{ du med gifteplaner
og har tenkt e feirc detr pe Ekeberg restauranten
se husk at det er fulltegna helt til langt uti 2009.

I Kirkegt. 10 har Christian Ringnes fylt hele 96r-
den med miniflasker og andre rariteter. Blalt an-
net en fontene med oppnavnet
"prostatafontenen". Her har hatr bygd en sklie
ned til restaumnten som selveste Dronning Sonja
har provd. Og et rom lmredet som et bordell. Tar
du turen dit kan du fA se hva skotten skjuler under
kilten.

I 2006 fikh Ringnes tilslaget pe folketeate$yg-
ning for 172 millioner kroner. Vel I merke mes-
teparten av den. Bygget ut mot Youngstorget eies
av Stordalen. Men resten av bygget tilhorer Ring-
nes og han har store planer som han fortalte om
illustrert med foto. Alt skal oppgraderes og hol-
des i Art Deco stil. Ja og se sfiden om statuen,
Thalia, av @mulf Bast som en gang i 1953 ble
udant av kunstnerens kone Lalja Bast.

En park til kvinnens pris. En park fylt med skup-
turcr med feminine verdier, det er drgmmen til
kunstelskeren Christian Ringnes. Den har han
planlagt skal ligge i skrftringen bak Eke-



bergrestaumnten. Allerede har han kjopt mn en
rckke skulpturer av internasjonal format. Her var
det flotte skulpturer av kjente kunstnere som Ro-
din, Renoir og Dali og mange andre som vi fikk
se bilder av. Noen av disse vil han gi som en
gave til Oslo kommune.

Som takk for det fine foredraget fikk Ringnes
roser og godt drikke. og se vidt undertegnede
kunne se si var det ikke noe liten flaske til mini-
atyflaskesamlinga hans i den posen. Og se va.r
det selvfglge[g kaffe, te og vafler til alle som
mette Onske det for vi gikl blide og fomoyde ut i
verkvelden.

En obsenant leser sa at dette bildet er tatt utenfor

Schweigaardsgate 99. Gerden ser helt lik ut i dag.

Et sammentrelT!
I dette nummer har vi tre fortellinger som
omhandler oYre del aY Vilerenga.
Vilerenggata 60 lfoftsertelse)
Strgmsveien 53 og

Etterstadgata 2
- og vi tar gjerne flerc historier fra derc

Bildet er Stromsveien og inngangspartiet til Ette.stadgata i
1937. Foto Blmuseet

Gubbelaget pi Vilerenga tar gjerne
mot flere medlemmer til sine m6ter
siste onsdag i mineden fra kI 12.00.

I menighetssalen i kirka.

Kontakt Knut Roar for info

Mob 90831966

Det var en gang en reguleringsplan!
Foto Bym[seet



Bispevisitas
Tekst og foto Ragnhild Stromme

Onsdag den 28.mai fikk historielaget besok av
biskopen i Oslo, O1e Christian Kvarme. Det er na
gett noen er siden sist velerenga menighet har hatt
en biskop pe visitt, hele 19 er er det blitt. Men
denne dagen kunne altse histodelaget stolt
presentere en mini fotoutstilling med hovedvekt
pe Valerenga menighet, fra den ble opprettet i
1899 og hadde tilhold i Opplandsgata 5. Og om
kirken fra den ble innviet i 1902 og om
prestegerderl.

Her var det bilder av kirken bede fgr og etter
brannen. Og alle prestene hadde selvfolgelig fAtt
sin egen plass. Prcsten Alfred Eriksen som hadde
tjeneste fta 19l0 til 1934 fikt ekstra
oppmed<somhet. Og sa matte vi jo ha med litt
fotballhistode, presentert av VIF eksperter ver
Bjgm Arild Gjerdalen, det horte jo liLsom med.

Fra menighetssalen. Even Haugseth forteller.
Biskop Kvaime som ivrig tilhorer.

"Med himmel'n sjol til tak". Ja og ikke minst
historien og filmen fra kirkebrannen den
lS.september 1979 mette vi jo vise fran. BesOket
ble avsluftet med en rundtu i temet hvor
histodelaget har sine kontorer.



Den gang Vilerenga het Vilerengen"

AV

Gerd Moller Edksen, fodt i 1927 og som bodde i Sffomsveier 53 i sin bamdom

og deler av sitt voksne liv.

For det het det engang - tbr lenge, lenge si
den. Eller er det ikke s6lenge? Vi sa i a11elall
Vdlerengen noe annet var utenkeliS. Det sto
detjo ogsi pi rikliene. nr. 6 og ff. 16.

Vilerengen med alle sine smi hus og vakre
hager var et herlig sted 6 vokse opp. Den ny
delige l kten fra Sathre Kjeksfabdkl som lii
som en eirn over sffOket, nAr vi kom ut om
morgenen.

Skifabriklen med den store St. Bernha-rdshun-
den som skremte vettet av oss. var larlig spen-
nende. Skolemusikken med sine vakre unifor
mer, var Oslo flotteste gutter, syntes ni vr.

Vilerengen med alle sine originaler. "Gamle
Norge" med sitt lange skjegg og litt bos stem-
me som vi var litt redde for, men som var helt
hamrlos. Mor og datter som hver kveld gikk
Stromsveien opp mot Etterstad. kledde i bare

Et Lfarlis skraael - Ganle Norye.

Bilder ef henlet fm boka Blo.iginaler

filler. Bena var surret med sektestrie, og de

hadde bylter pA ryggen. Hvor kom de fra, og hvor
gikk de hen? Mulig de var pe Etterstad, langs katte-
kulpa til Nygerd teglverk. Vi tufte aldri folge etter, for
"Gamla" var ganske sint. "Olamann" som aldri var
edru og alltid sloss. Ogsi "Sving dcg" da, som mcd en
hale av unger ctter seg gikk fra gdrd ti1 gird og sang:
"Sving deg min due pi vijafias b10", hva ni det betod.
"Lille Mom", et bam i en liten kvinneskikkelse som
kjo.te med alle trikter tia endeholdeplass til endehol-
deplass hele dagen- Nesten uten sprak og flOrtet vilt
med alle konduktorer.
Hos slakter Ronning kunne vi tjene litt penger pe e
bringe varer. Pi Kampen var det fint i levere. der fikl<
vi alltid percr, men det var langt til Hoyeniall, aldri
snakk om trikkepenger.
Men en prgvde vi I gjemme oss for. Jeg nevner ikle
navn, men vi mitte gA tl Apotek Hebe pA Galgeberg
med resept, for pe eftermiddagen ta samme tur og hen
te medisinen. For det fikk vi 2 Ore, og det var ikle
serlig popul&fi.

Fis Olga med sin lille bu med fiskepolser varmet pe
primus. Det smakte parafin, n1en vi spiste med god
appetitt. For ikke a snakke om "Snille mann" i Inge-
borgs gate som solete vrak-knask fra dropsfabrikkene.
Han var raus med kremmerhusene, derav navnet.

Baker Eids kakesmuler var popukert lordagskos nir vi
skulle hOre bametimen. For 10-15 ore var dei nok til
hele ungefloklen. Hgretelefonene til kyslallapparatet
ble skrudd los fta boylen, og delt i 2. Si l),ttet vi med
ett Ore hver til onkel Einar, Truls og Oscar. Da var
lordagen reddet.

SA hadde vi hele Etterstadsletia da, den var var. Kam-
pen de haddejo bare "ishuset" de. Hva var vel det mot
Etterstad? Vi haddejo Sofahjomet ogs5. Hvem husker
ikke "Mor Sota" med sin sterke astma som ulte som et
helt lokomotiv nir hun gikk over gdrdsplassen. Pi So-
takaf6en var det si lavt under taket at de barc spiste
flatbrgd og pannekaker, ble det sagt, men de hadde
noen ettores sirupsnipper og tigres salmiakktopper
som ikke var i forakte.

Angiende leker, du verden for en trim. Et hjul og en
pinne. Gate opp og gate ned slo vi hjulet med pinnen,
lop og lop. Drager laget vi. Heldige var vi som hadde



brodre som monterte ner vi hadde tegnet. Hoyeste
punkt pe Etterstad og dragen var som en kjempe-
tugt.
Danselekene bide hjemme og i skolegeiden. Alle
ballspillene, foldespill og navnspill. At itrgen le-
ker det mer? Si sparket vi, ballen sFatt pA foten,
ikke uvanlig med 250-300 ulen al ballen \ar i
batken. Det skulle dagens fotballspillere se, vl
hadde blitt eresmedlemmer.

All gleden med ski og aking pa Ettelstad. Det var
bare ett bygg der, Etterstad 1 . Resten bar hinlmel
og jord. Pe ski, hele Etterstad opp, svinge ned
Kattekulpa og til Nygirdsjordene. Flotte spen-
nende bakker-

Somrene med saftflaske matpakke og ullteppe -

skikkelig landtur. Fine sommerkvelder, da med
hele familier og kaffe-Lars, men$ mennene ofte
tok et slag kort. For ikke A snald<e om St. Hans-
aften, med kinesiske lykter og eggedosis i lysthu-
set fgr man dro pe Efterstad med f)T ve*eri og sA
pa ale biletre til ganske sene kveldstimer.

17. mai, du store min vi Ovet i skolegarden 3 uker
for, pi 6 marsjere. Man gikk ikte i tog den gang'
"man marsjerte". 16. mai var den store p$ve.
Rundt kirken, se dl gan ehjemmet i Etterstadga-

ta, hvor vi sang. Var prgven besdtt, fikl man
"rnarsjere" i 17. mai{oget fra 3. klasse.

SA var det fotballgutta med samlingssted Sotahj0r-
net. Tippe4 SOreNen-gutta, Roden, Pluto og
mange flere. De kunne vere en plage for oss som
bodde der. Hgy diskusjon rctt utenfor vinduene-
Lordagskveldene gikk de gieme pe Efierstad og tok
et slag kort og en knert. Da fulgte vi pe. En vendn-
ne hadde sin far med i gjengen, og de b1e ikke kvitt
oss for de lovet oss is. Tippen punget gledelig ut 10
orc og ofle 25 arc. Del var mye for en lordags-
kveld, se da lot vi dem v&re i fred.

Man bor vel heller ikke glemme store alvorlige fru
Torp med "altmuligbutikken" i Stromsveien. Hun
srnilte aldri, rnen for en talmodighet nar vi skulle
ha glansbilleder, eller en liten morsdagspresang.
Aldri s].ntes hun vi brukte for lang tid.

For en dronmeverden vi bam hadde som vokste
opp pe Valerengen. Var det slik andre steder? Jeg
nekter faktisk e ro det.

Luftfoto av Veleienga med Setbre kjeksfabrikk i

foigrunnen. I venstre kan av bildet ser vi Strgmsvei-

en 53 og Sotahjpmet.

J



En av initiativtakeme 1il Ette$tad kolonihage het
Karl Richard Karlsen. Han innsats i og betydning
for kolonihagen er omtalt i jubileumsskriftet som
ble laget ved 30-Arsmarkeringen. Her skal jeg for-
telle litt om han og hans liv utenfor kolonihagen.

Karl Richard ble fodt i Stavem i 1875, som sakalt
''uegte" 

bam. dr s. hans foreldre var ille gift.

I ung alder reiste han til sjos som mannskap pi ei
seilskute. I 1890 utenfor kysten av Skottland
ble han utsatt for et uhell, og brakk beinet. Fodi
uvlerct raste i flere uker, var det umulig i komme
i land og f6 han under behandling i tide. Da skuta
endelig kom i havn 6 uker seinere, i Spania,
hadde det gatt koldbnnn og mark i beinet og det
mette amputercs godt ovenfor kneet. Utstyret var
primitivt, ingen narkose, og smertene var vold-

Karl Richard Karlsen

En pfldriver i Etterstad kolonihage

somme. Etter defte mdtte han ha et "trebein"
folst et stivt, seinere et sdkalt leddbein.

Sjomannsli\ et lok .el\.agr \lurr ener dene. og
Karl Richard slo seg ned i Kristiania. Han bodde
pA flere adresser for han i 1903 flyttet inn i Vele-
renggata 51, der han bodde til sin dOd i 1933. De
forste erene leide han huset. I 1925 han det for kr
4 500,-.

Karl Richard Karlsen var gift tre ganger - 1895,
1902 og 1906, og ble far til syv bam og stefar til
to. Da han fl]ttet inn i Valerenggata 51 hadde han
allerede ett ekteskap og en skilsmisse bak seg. I
detie ekteskapet hadde han to barn. Med sin andrc
hustu fikh han i 1901 en datter for de var gift. De
giftet seg i 1902 og fikk i desember samme aret
enda en datter, Carla (min svigermor). Bade hust-
ruen og den for\le dalleren dode dllerede riren
1905, begge av tuberkulose. Demed var Karl zu-
chard blitt enkemann med ansvaret for et lite bam.

Karl Richard mefte ha hjelp i huset, og filik hus-
holderske i 1905. Hun hadde selv ett bam da hun
flyttet inn, og fodte umiddelbart enda et bam.
Hennes andre bam dode imidlertid i I 906, bare 1 I
meneder gammelt, etter e ha satt en matbit i hal-
sen. Karl Richard og husholdenken Hanna Gune-
lie Dahl giftet seg sd i 1906 og fikk sammen 3
bam, to gutter fodt henloldsvis i 1906 og 1908,
og en datter fodt i 1914. Alle tre er ni dode. Hans
datter fra andre ekteskap ble i 1912 - l0 6r gam-



mel - "gitt bort' til en familie i USA. Han mente
hun ville fe et bedrc liv der enn det harl kunne gi
henne. Hun kom tilbake etter noen ar.

Karl Richad sleit sikkert hardt for eksistensen.
Siden familien selv bodde si nar kolonihagen,
ma vi tro at hepet om "matauke" var eI1 viktig
drivkraft for e fa opprettet kolonihagen.

Vi har lunnet at han hadde mange }fkefi sjo-
mann, agent, sigaihandler, q?ograf, gartner, kull-
handler og melkehandler. Det var visshok egent-
lig hustruen Hanna som drev en liten melkebu-
tikk i huset de bodde i.

Min svigermor - hans datter - sf,.dver i noen et-
terlatte papirer at hun hadde besokt sin far pa sy-
kehuset etter en ny operasjon:

-'Teppel le helt f latt ned. og enesle forhoyning var
hans ene ben og jeg tenite det er som fai er
bare et halvt menneske der han ligger, jeg som en
liten 5-6-5ring (hun var fodt i 1902) mintes hvor-
dan han hver dag hintet pA ett ben til stolen hvor
benet lA, hvordan han bet tennene av store smer-
ter hver moming fgr remmene var strammet og
spent fast pe gverste l6r-de1. Pi gmnn av de fatti-
ge tider av 10 12 kroner uken, hadde han ikke
red til 5 Ore til trikken, og de forste Arene matte
han ge med stokk og treben helt fra Valerenggata
til Skippergata nede i byen til Halvorsen & Lars-
nes boktrykkeri der han var setter. Om kvelden
da han tok av seg trebenet se jeg hvordan det var
ettei operasjonen snurpet sammen med sterk trad
eller hy..ing og del var gnagsir pd gnagsdr. og
det blodde og piplet ut litt blod og da far jai1lret
eller bet tennene med grimase over hele sitt an-
sikt, sA slartes jeg det var se merkelig at det skin-
net var snurpet stygt sammen".

Det var altsa en gamke hardt provet mana som
ble initiativtakeretr til kolonihagen som ni fyller
100 ar. Det te sikkert et omfattende arbeid forut
for etableringen. Og det fulgte et omfattende ar-
beid for i fi det hele i gang og for e utvikle kolo-
nihagen.

Bildene har vi fi|t Hne av Eftersiad kolonilage

Karl Richard vai formann i st)T et i kolonihagen i
til sammen 16 ar, og satt i tillegg som st].remed-
lem i ytterl igere I er. Sarnmen med en annen pio-
n6r, Axel Olsen, var de to de berende krefter gie[-
nom mange 6r- I 3o-Srsberctningen ster det at
Karlsen var den talende og Olsen den skrivende
person. Tydeligvis var de sammen et drive[de par.
I 1925 fikk Karl Richard et gullur fta kolonihagens
medlemmer for sin imsats. I 1927 fikk han diplom
fra Selskapet Hagedlrkemes Venner, ogsa for sin
innsats.

Karl Richard mi ha vefi en ivrig og dyktig
"ga1tner", noe som slett ikke var enkelt med hans
kunstige bein og mye smerter.

Da han dode i 1933, mette enten selge huset for e
gjore opp med arvingene fra tidligere ekteskap.
Den fo$te sommercn fikk hun bo i kolonihagen.
Hun dode i 1950.

Ivar Leveruas

Gift med et av Karl Richards bamebam fra hans
andre ekteskap.

Argang l l



Vi fikk denne historien av Jarl Krosser. Astrid va. Jarls
grandtante og Tor hans Bestefar.

,;Erend matte jeg etter hvert finne meg e ge. Dag-
lig varjeg i melkebutikken til Lovisa rett bort i
Etterstadgaten. Hun hadde et grlite melkeutsalg,
og passet seg vel for A "ta oppA" nar hun skulle
hente melken fra det digre spannet bak disken.
Litt lenger boite i Ette6tadgaten holdr kjopmann
Ramstad til. Der giorde jeg av og til smiinnkjop,
men store innl<jop mdtte foretas hos kjopmann
Veen helt nederst i Stromsveien fordi han etter
mammas mening hadde bedre varer! Jeg husker
jeg slepte meg den lange veien ned Velerengga-
ren. bon Ingeborggalen og ned hele Srromsveien
og tilbake, med kurven full av tunge innkjOp.
Det var serlig pi fredager det ble handlet pa Vele-
renpen. \4ennene fil<1, lonnjng pA lorsdag. og lre-
dag lbmiddag var det fullt hos kjopmann Ram-
stad av koner med sjal over skuldrcne som kjopte
"oppskjlei' (kjottp5legg) og annet snadder. Mam-
ma sluttet aldd a forarge seg over at konene bruk-
te opp storsteporten av ukelonnen pe "luksus-
innkjop" med en gang de hadde penger mellom
hendene, slik at det ble smalhans resten av uken.
Da var .ukler oF .irup enesre palegg. h\ i\ man
ikke slofet bade smor og pelegg og spiste
"duppe". P egget pA mammas frokost- og aftens-
bord var stabilt: Brun gjetost, hvir gjetost, syltetoy
- samt av og til spekepolse (fra Trondhjem).
Selv om vi lekte mest i og rundt . 60, blejeg
kjent i noen av de andre gerdene i gaten. N@Imest
oss li m. 58, "Bl6gim". Den vdrdet av bam. Det
ble foflalt at en av konene hadde atten bamr
Mange grtter r ar det iallfdll 5omsan el .eg i
klynger i gaten, og Vivi var se rcdd dem (uten
gunn) at hun nektet 6 gA alene nedover gaten. I
nr. 54 bodde lru Trosterud. en reldig hyggelig
tykk kone som jeg ble gode venner med. Hun had-
de tre sonner som var mye eldre enn meg, Egil
(som siden ble prest) og Tormod (si vidtjeg hus-
ker kjent fotballstjeme), og det var kanskje derfor
fiu Trosterud slntes det var hyggelig a fa besgk
av en liten pike. Vi satt pi en benk i den koselige

Min barndoms gate

Astrid Charlotte Overbye lfons frr fonige nunmer)

bakhaven hennes, og hun spanderte kaker noe
som meget sjelden vanket hjelnmel
I tinalderen blejeg kjent i et lite hus lenger ned i
gaten pe venstre side. Der bodde en fru Hansen
med datteren Peggy, og mamma hadde bestemt at
jeg slulle gi hos henne og lere 6 .pil le piano.
Peggy var en nydelig pike med fleue rundt hoder.
Hun ble forlovet med Einar Oiseth, den eldste
broren til min beste veninde Hjgrdis- Han sviktet
henne og giftet seg med sin kusine Raphild, noe
jeg ikke kunne tilgi ham!
Tvers overfor nr. 60 la det en litt stgrre tlegerd i
en have. Der bodde blant andre Gumar, en kjekk
og pen gutt ca. tle 6r eldre enn meg som jeg likte
godt enda han aJltJd va-r anlor i sneball lr ig om
vintercn. Han forlovet seg da han var atten er. Jeg
huskerjeg tenkte: ville han viJkelig forlove seg
med en annen nar han kunne ha feft meg hvis han
hadde ventet noen 6r!

Et minne ster klart for meg fta Velerenggaten. Jeg
kom giende oppover fra baker Eilerrsen pe hjor-
ner tjl Ingeborgsgate eller al jeg hadde kjopt el
brod. Da fikk jeg plutselig Oye pe mamma i full
faft nedover pe det andre fortauet. Hun var uten
kepe og hadde etr blodig fille sunet rundt henden.
Det viste seg at hun hadde skeret over senen i lil-
lefingercn med en kjokkenkniv. Lillefingeren rette
seg aldri ut igien, og den forte til det sgrgelige re-
sultat at mamma sluttet e spille piano. Inntil da
pleide hun alltid 5 sette seg til pianoet og spille litt
etter at vi bam vai lagt i seng. Repeftoaret var be-
grenset, men to pianostykker er for alltid knlttet
til min bamdom: "Stille sorg" og "La Madome".

Atgang { l  nr.  2 - 2004



Notene har jeg enna.
Ovenfor VAlereng- og Etterstadgaten stakte Et-
te$radsletta seg, en vid, 6pen slette helt til Nordre
C'ravlund. Vi lekte ikke her det var for langt og
"farlig" a slippe oss bam - men pappa l.erte meg
5 gi pi ski her. Jeg husker spesielt pappas digre,
brede tunge ski, og hvor vanskelig det var d hol-
de seg pi bena pi mine brune treski med en enkel
stopp over. En eneste gang forsgktejeg i hoppe
-jeg satte utfor en liten bakke med et hopp som
noen gutter hadde lagel. Jeg gill rell balover pe
ryggen, og ble derfor ingen Wirkola.
"Kvinnelige" sysler leite jeg av mamm& Jeg ble
riktignok aldri glad i 6 brodere - min sa1nlede
innsats er to smejulebrikler med nisse pi, en la-
getjeg til Bestemor i Trondhjem og en til mam-
ma. Derimot ble jeg med eller mot min vilje -

ekspert pi 6 hekle. Saker var at alle vi tre bam
matte utstlres med "liv" og mamma syntes det
\ ar en pa.sende nyllig beskjeftigelse tor meg i
sommerferiene. Utstld med en stor heklenal og
hvitt bomullsgam gikk jeg i gang med e hekle
staver, rad etter rad. Det ferdige plagg bte an-
vendt iil A holde bukse og sffomper oppe. Det ble
tredd pe over skuldrene, hadde en lgpegang ne-
derst av bomullsbind, og her ble det pesydd
knapper for og bak (til buksen) og i siden (til
strpmpestdkker). Disse ble igjen knappet pi
strompene i nederste hull. Jeg har ikke tafi pe
hvor mange liv jeg heklet, men etter hvert ble jeg
ganske stolt av mine ferdigheter. Buksen skaljeg
ikke gi meg t ebeskdve-jeg oppbevarte lenge
et prakteksemplar som jeg laget for hand i hend-
arbeidstimen pi skolen - vid og stor, av bomulls-
.loff. med u ts\ ungne ben pisatt rl sjer og blon-
der!
Se snart vi hadde l.ert 5 beherske lesekunsten, ble
lesning ve{ ubestridte yndlingsbeskjeftigelse.
Tekster var det imidlertid ikle alltid se lefi e fin-
ne. Vi fik* bameboker og etter hvefi ungdomsbo-
ker til jul og fodselsdag (eg glemmer ikke hvor
d)?t skuffet Tor og jeg ble en julekveld da pappa
hadde funnet pa e gi oss skgyter i stedet for en
bok!) BOkene i bokskapet veft var fort lest - de fe
av dem vi hadde mulighet for A fa noe ut av. vi
holdt barnebladet Magne (se vidtjeg husker gave
fra tante Rana), men ellers ingen andre blad eller
aviser enn Aftenposten. Og nettopp den ble red-

i

ningen. Pe siste side hadde den en fOljetong, det
vil si at den var trykt bede pe siste og nest siste
side, slik at den kunne klippes ut og samles som en
bok. Jeg klishet og samlet, og hadde et ganske an-
selig bibliotek av spennende romaner som dess-
verre gikk tapt i brannen i Hjelmsgate 2. Fortel-
lingene gjorde dypt inntrykl pa meg. Jeg leste ofte
avsnitt hg)t for hushjelpene vere. En av heltinnene
het Phyllis (som jeg uttalte pyllis). Det ve$et hun
inspircrte meg til A dikte med selvlaget melodi til

lod slik:
O Phyllis, dine roser er visnet o for stedse
O Phyllis, o min dronning
Nu av smerte
Bloder mift hjerte.
O Phyllis, o min rosendrcnning skjler
Ver meg dog alltid n@r!
I foljetongene forekom det stadig at folk kysset

hvemndrc. En dag fant jeg ut (jeg kunne vel vrerc
ni ir gammel) at jeg ville prgve hvordan det smak-
te a kysse noen. Jeg valgte meg ut Rolf Haug som
vai tue ar eldrc entr meg og hadde spesielt tykke
lepper (negerlepper som vi sa). Jeg la meike til at
hatr gikk alene ned i kjellercn dag. Jeg etter. Han
sto utenfor doren til kjellerboden sin og tuklet med
hengelasen. Jeg lurte meg innpa ham, hoppet opp
og pa ham et smellk)ss pe munnen. Se lopjeg ur i
gerden. Rolf etter i full fart mens han ropte av sine
lungers fulle kraft "Hun kyssa meg! Asfid kyssa
meg!"
Jeg blinektet og kalte ham en lOgner. Se stormet
jeg opp tappen for a komme i sikkerhet. I annetr
etasje, utenfor doren til Amundsen, nddde Rolf
meg igjen. Han ga meg et kaftig slag i ryggen sa
jeg rctt og slett besvimte (jeg husker tydelig hvor-
danjeg opplevde atjeg svevde pi en stor, hvit
sky). Dajeg kom til meg selv, varjeg omgitt av
forskrekkede leieboere pluss mamma. Jeg ble tatt
hend om, men alles wede gikk ut over statka$
Rolf. Han fikl en kraftig omgangjuling ar sin
stenge far, grossereren. Ingen todde pa hans ver-
sjon av hendelsen, ogjeg gjorde dessverre ikke
noe for 5 bekefte den.
Slik endte historien om "mitt forste kyss". Det
skulle gi mange 6r for jeg opplevde rn. 2, og @1
harjeg pussig nok ingen erindring om!



Etterstadgata 2

Intemju med Ellen Wiig, tid.ligere Svendsen, Hun
vokste opp i Ettentadgata.2, bot d pA Oppsal.
April2000.
-Far og bestemor het Svendsen. Det vai bestemor
som kjopte huset, men jeg er usikker pi nir det
skjedde. Hun ble ente med 6 bam, og det er mulig
at det var bestefar som kjopte huset. Han var verks-
mester pe Kv&mer Bruk. En julehelg gikk en av
turbinene i ste. Bestefar hoppet ut i vannet for a
reparere derl fikk lungebetennelse og dgde fra
kone og 6 barn.

Jeg antar at han hadde kjgpt huset, og at de bodde
der da dette skjedde. Har hort at brannforsihings-
papircne hadde gitt en indikasjon om alderen pa
huset. Den eldste brannforsikingen er fra 1850.

Jeg se ogse av disse papirene at boden nede ved
gaten, sanns)'nligvis kiosken, ble bygget i 1922.
Min bestemor begynte med 5 binde kanser for i
sli seg igjennom. Jeg er ikke riktig sikker pi hvor-
dan det henger sammen i tid. Min svoger var farve-
rimester pA A. Hillestad. Han brukte boden til mot-
tak av toy til rens en periode. Min mor drev pglse-
bod der en l id. Boden hadde ikle \ ann og \ ar i en

ussel stand. Jeg skjonner ikke at folk kunne vere
der om vinteren, men den har ne sdtt der og giort
nyfte.

Bestemor var en energisk dame som klafie e sle seg
igjennom. Men bama hennes ble plassert rundt om-
kring da hun ble ente. Hun kume ikke klare i holde
liv i bama sine da hun ble alene. En jente ble sendt
til en prestegird, en reiste til Amerika. Min far ble
sendt til Waisenhuset, Chdstiania oppfosftingsans-
talt for gutter. Det forte til at han i alle fall fil<k real-
skoleeksamen.

Min far var fodt i 1895. Og han var sann midt i flok-
ken.
-Likevel overtok han huset?
-Nei, vi bodde der, rnen eide ikke. Huset ble eiet av
alle sosknene sammen. Folgelig ble det aldri pusset
opp, ingen hadde ansvaret. Min mor tok malerkos-
ten og malte den ene fargen utenpd den andre.
-Du er fqdt i 1930. Htor lenge bodle du i huset?
-Jeg ble fgdt pe Kampen og kom til Ette$tadgata da
jeg var ca. te ar. Bodde der fram til jeg var 21. I
min bamdom levde min bestemor. Hun hadde et lite
kammers i dette lille huset hvor hun hadde alt sitt



jordiske gods. Rommet var kanskje 10 kvadrat-
meter. Der hadde hun seng, et lite bord og un-
der trappen opp til andre etasje hadde hun kles-
skaper.in. Alt \ i f l  jordiske gods hadde hun pd
dette lille kammerset. Resten av forste etasje
besto av kjokken, soverom og stue. Bestemor
hadde felles kjOkken med min mor.

Jeg sov pi en dobbelt sovesofa i stuen, og der
sov ogsi min 10 5r el&e sOster og min 14 ar
eldre bror. Mor og fal so\ i i soveromme(. og
de hadde klerne sine pi en spiker eller to bak
dorcn. Det var tilstekkelig. De hadde vel ikke
se mye kler. Det var forhold gaNke annerledes
enn de vi har i dag.
-H\'ot tuange etasjer er det i huset?

-Det er en etasje og se er det en kvistleilighet.
Der hadde vi et eldre ektepar boende i en del av
min bamdom. Jeg husker jeg fant pe skoyer-
streker. En gang sattejeg hageslangen i.n ad
deres vindu. Der \ ar veldig spennende for meg.
men det vakte ikte akkurat begeistring - de
hadde sengene sine staende innenfor det vindu-
et.

Vi - mor, far og tre bam og bestemor bodde i
den lille leiligheten i forste. Men vi hadde det
likevel ikke sA trangt som mange av mine klas-
sekamemter. De bodde i hus som va.r atskillig
dArhgere og trangere, med flere familier p6,
hverandre. Det var en aonen tid,ja.

Min eldre bror foftalte at han hadde klasseka-
merater som ikke kom pA skolen fordi de ikke
hadde sko. Det ma ha veft i 20-ara. Jeg hadde
en onkel som vai arbeidsledig. Hver dag kom
han inn pe kjgkkenet til mor, og hun ga han
mat.

Jeg husker tre ugifte s/stre som bodde gverst 1
Vliererggata. En av dem hadde leddgikt og la
bestandig. Jeg ble sendt dit med frukt og
blomster eller egg og hva det mafie vere. En av
sgsbenejobbet hos Lauritsen og Sorensen
(Lasor), en fabdkt pA Kampen, og gikk ftem
og tilbake dit. Hver dag, er ut og er inn. Hennes
verden besto av arbeid og pleie sosteren. Dette
var ting vi fikh inn. Senn se verden ut.

-Mange pd V'ilerenga er opptatt ar idretlshito-
rie, og ndr en hprer om hvot mange lag og
klubber tlet var. skjanner ?n hvor mange !ere

t .

unger det var her og at det bodde mange Jlere i hvert
hus?

-Det gjorde det nok. Aktunt i vert hus se var det fak-
tisk bare meg som var bam i min oppvekst, og skifab-
rikken ved siden av gjorde at jeg mitte gi ganske langt
for 6 finne lekekamerater. Jeg gikk bort til parken ved
Vilerenga kirke, og det var et stykke vei

I huset ved siden av oss hvor det na er gate, Stromsvei-
en nr. 53, tror jeg, bodde familien Moller som hadde
bestemor, mor og 5 barn, og de leide ut et rom til en
fanilie. Familien Mgller hadde ogse 10 - 12 katter, til
stor glede for meg, med stadig nye kattunger og mye
kos.

Jeg har et bilde i hodet mitt. Av en familie som leide av
familien Mgller. Kona var hOygravid, og sto med stor
mage, et Lte bam pa armen og et i skjoftekanten, pe
toppen av en hgy tlapp. Foran henne stdr mannen som
er full. Han har en oks og vil kaste henne ut.

Ellen Wiig gikk pi Velercnga skole. Forste skoledag
fikk vi lov til a tegne. Jeg hadde tegnet ganske mye og
var flink til det. Tegnet en dame i profil og fikk skryt,
husker hun.

Ellen wiig fofteller at skolegi(den var delt i to. Guttene
holdt til pe den siden som ligger mot Sveriges gate, jen-
tene pi den som vender mot Kvlemer, bede ute i skole-
gerden og i bygningen. Det var rene jente- og gutteklas-
set.

Slik var det de fte forste Arene.
-Da kom krigen. Skolen ble besatt av soldater, og vi
gikk pi skole rundt omkring. Den aller forste tiden had-
de vi omgangsskole. Jeg husker at en del av klassen var
saniet hjemme hos meg. Vi satt rundt bordet i stua var,
men det kunne umulig verc hele klassen.

Noen gikk i Ingeborggata 8, der huskerjeg vi hadde
handarbeid. Noen gikk i bamehagen nede i Opplands-
gata, og se gikk vi i 2. etasje i overllererens bolig inne
pi skolens omr6de. Friminuttene hadde vi utenfor sko-
len, pe gatene og i parken. Den vinteren jeg var 1 1 d,r,
var skolen stengt i mange dager. De hadde il&e noe 5
fyre med og ga oss brenselsferie. Vi gikk pe skglter pe
Jordal hele dagen.

I syvende klasse sl:ulle vi ha skolekjoklen. Vi hadde
ikke noe sted 6 ha undervisningen, men vi hadde en
fremragende lerer som het froken Reinholtson. Hun
bodde i Bogstadveien, der hvor Rosenborg kino var, i
en vanlig leilighet. Og hun inviterte grupper av klassen



hjem pa kjokkenet sitt lbr 5 undervise oss i husstell.
Vi mefie reise med trikken tvers gjennom hele
byer. Seks og seks jenter kom hjem til henne. Vi
hadde hvite hetter og hvite forkler og lefte det hun
kunne lere oss der. Vi mette blant annet skure tre-
5akerh \ i le .  Hun \a ren  idea l i s r i . k  laerer .  og jeg
aner ikke hvor hun skaffet det hun skulle bruke i
undervisningen.

Som voksen harjeg truffet henne igjen. Jeg va-r vi-
karlaerer pi Vilerenga skole for 20 6r siden (ca.
1980), og da var hun der fortsatt. Hver morgen tok
hun hvert neste barn i henden og lafie dem e hilse.
Ja, hun hilste pe hver eneste elev som kom lnn 1
matsalen pi Vilerenga skole. Se hun hadde sine
planer og sine mil. En flott dame.

Jeg husker meget godt at tyskerne hadde russiske
l,Tig\fanger som a$eider bone red ikolen. Jeg rer
ikke hva de giorde. Vi barna kastet matpakkene
vire over gierdet til disse mssiske fangene som var
meget sultne, n6r den tyske vaktposten snudde ryg-
gen til.

Russeme hadde noen sme sdhot som de kuttet opp
og filte smi ringer av som de kastet tilbake til oss.
Det var fryktelig stas e fi en slik ring fra en russer.

Da krigen sluttet, var Ellen Wiig pA det nErmeste
ferdig med skolen. De siste Srene hadde klassen
hennes flyttet rundt til flere skoler, den siste tiden
pe Foss.
-Vi gikk hele veien fra Velerenga til Foss, fram og
tilbake. Litt av en skoleveil

I krigstida foregikk det lift av hvert i Eftersradgata
2, blant annet en utstrakt matprcduksjo!
-Ved kigsutbruddet dro vi til Enebakloreset hvor vi
hadde familie pe en boodegerd. Der var vi i l0
uker, og da vi kom tilbake, hadde min far leietjord
av Jembanen utenfor huset vert. Han hadde ogse
leiel he.l og ployd. Et honsehus hadde han og.5
leiet og kjgpt gris og 10 honer. Alt var pa plass da
vi kom hjem.

Det hendte at honene ble forkjolet. Da tok far dem
inn pa kjOkl<enet, la et hindkle over kname og
mikset en pille av hvetemel, vann og kamferdriper
og puttet i halsen pa hona. Se flakset hun opp under
taket pe et vannror og satt der om natten og vamet
seg. Er god del av dem overlevde.

Vi hadde kaniner ogsi. Jeg mitte plukle sekker
med lgvetann inne pajernbanens omrdde for i gi
kaninene nok mat. 56 hadde vi en kaninrndma
med mange unger. Hun fikk for mye lovetann,
fikk trommesyke og dOde. Da sa far atjeg kunne
fi ta kaninungene inn i stua og mate dem med te-
.kje. Der gjorde jeg. og de hopper rundl j senga
mi. De var sa nydelige atjeg kan aldri glemme
det.

Faf gikk til biblioteket og lente bOker om jord-
bruk. Han dyrket blomkel, slangeagurk, gulr|,tter.
Men han varjo ikke alene om det. Det var en ut-
sffakt parsellvirksomhet over hele byen. I parker
og over alt hvor det fantes en gressplen, se laget
folk pa$eller og dlrket mat.

Alle som hadde dyr, skulle innberette dette for e
fl inndragning av sine egne rasjoneringskort, slik
at de ikke skulle kunne kjope kjott i tilegg. Min
far leverte inn kortene. Det var mange som hadde
gris ulovlig, men far sa til oss at hvis vi lurer til
oss mer mat, sA er det ikke tyskerne vi tar fta, vi
tar fra vere egne landsmenn. Derfor skal vi ikke
glore det, sa han.

Ellen Wiig foteller ar hun synes det er fryktelig
trist i komme til Etterstadgata 2 i dag.
-Det var ikke se fint da vi bodde der heller, for det
manglet oppussing, men det val tross alt hyggelig.
Min mor malte, og hun vasket og stlok ga.diner,
og vi hadde tross alt et famileliv der. og det gir et
helt annet preg enn en bedrift.

Min bestemor hadde en nydelig have der for kri-
gen, med frukttrer og haveganger mel1om bloms-
terbedene. Da var det pent der. Jeg husker ikke se
mye av at hun stelte i hagen, for hun dode dajeg
var syv er.

Min mor fortalte at i 1920-irene ble det moderne
for damer i gi pi ski med bukser. Tidligere hadde
de gett med skjgrt. Hun var si glad i i gi pi ski,
og pe en eller annen mdre l lkl hun skaffer seg en
skibukse. Men min far var sa flau over at hun kom
i bukser at hun hkl( ikke lov i gi forbi guttene pd
Sotalj0met.

Min far, Thoralf Svendsen, var fotballgal. Han var
ikke med i min bamedap, for da var det lands
kamp. Det haddejo ogsa ttt e si at min mor var en
engel og aldri protesteite.



Han var visstnok oppmann i V. l. F, og han
sto gjeme med hjOmegutta pi Sotahjgmet.

Pe Sotakafeen var det telefon. Se hvis noen
skulle snakke med oss, sa dngte de dit og se
kom de fta kafeen opp og ga beskjed. Det var
ingen som tenkE pe e legge inn telefon i hu-
set. Tanken streifet oss ikke. De pe kafeen va.r
vel ikke se fomoyde med a lope med beskje-
der, men var det nod, se kunne vi nas.

Som bam liktejeg ikke 6 gi inn pi Sotaka-
feen. Det ble som en spissrotgang. Jeg husker
hjomegutta satt der og &akk og roykte.

Far ble kalt Slciveren pe Velerenga, og det
trorjeg var fordi han skrev [itt i for.kjellige
sanrmenlenger. For eksempel hadde han en
venn som ble invalidisert etter et arbeidsuhell,
og min fa-r fikk gjennom lang korespondanse
medvirket til at han fikk eNtatnitrg. Tror ogsa
han sloev i avisen noen ganger.

Og sa drgmte han om A bli oppfinner. Blant
annet forsokte han e legge plast under ski.
Han rodde pe ideen, men lyktes ilC<e. Jeg
fikk odelagt alle striklGpinnene mine lbr han
brukte dem dl e rore i massen han skulle ha
under skiene.

Det var enkle forhold pa Velerenga. Jeg giftet
meg i 1952, og da huskerjeg vi malte opp
den lille stua for at det skulle se litt bedrc ut.
Vi lagde bryllup i denne lille stua, et soverom
og et kammers. Brudekjolen var leid. Jeg had-
de tentt i sy brudekjole, men se fant jeg ut at
for pengene kuntre jeg kjope en eleltrisk
komfyr, og da leidejeg heller kjole.

-I krysset der hvor Hedmarksgata kommer ut,
hadde Gunda butikk. Det var te trapper opp
til et Orlite rom der det var en disk. Gunda sto
pe innsiden, utenfor sto kundene. Det kunne
vel vere plass til en 4 -5, hvis de sto tett.
Gunda hadde melk i spann og milte opp med
mel. Og hun solgte gl. Hun fikk aldri fonet-
ningetr dl a ga noe serlig. Og det kan vi for-
ste, fordi hvis det kom mem til henne for 6
kjope Ol som ikke hadde med seg tomflasker,
se vi[e de ikke betale pant. De sa bare: Du
huser pi den llasla. du Cunda. Og hun sa ja.
og fikt sannsynligvis ganske mye svinn.

Gunda var en hoy dame, bl€k, med lyst her i knute i
nakken. @ynene var litt skjeve og se dl hver sitr kant, sa
du vis$te aldd hvem hun si pi. Hun var en meget hoflig
og skiklelig dame.

Olet ble levert av glkjgrere som kom med noen svere
bryggerigamper som trakk vogner med Olkasser p5.

Gundas butikk li vis a vis det som ne er Valerenga
Vertshus, pe den andre siden av Strgmsveien. Ved siden
av var det en liten tobakksforretning. Si var det sgstrene
Roming som drev slakterbutikk. Sgstrene Rgnning had-
de rcsa, runde kirn, og som bam syntesjeg nok de var
litt rare. De solgte kjott og flesL og polser. Videre hadde
vi Ingvaldsens Isenlcam. Og sa han Anton Sonsteby,
mellom slatterbutikketr og Ingvaldsen. Anton hadde en
kngttliten sigarbutikk hvor jeg kjopte Dagbladet for min
lar.

Pa Etterstadsletta gikk det kuer da jeg var barn. Det var
en gronn slette. Rundt toppen var det en travbane. Og
det var krokketbane der. Jeg var medlem av V.I.F. og
spilte hindball i ungdommen. Ogse det skjedde oppe pi
Etterstad.

Under krigen bygget tyskeme en fangeleir der, med 4
meter hgyt, dobbelt piggredgjerde. Det var fantastisk i
1945 da denne fangeleiren ble epnet. Da stilte de russis-
ke fangene seg opp i kolonner og sang russiske folkeme-
lodier. Flerstemt. De var fantastiske dl e s)'nge, og det
var jo fengende musikk. De daNet ogsa russisk folke-
dans i ringer, og folk strommert jo dit om kveldene. I
fredsdagene. Det var nok noen som hadde f6tt tak i et
rekkspill og spilte. Sa der var det liv og rore.

Vi fikk jo russiske fanger hjem til oss, og vi visste ikke
hva godt vi skulle giore. Jeg husker de fikt jordber og
flote. Hvor vi fikk tak i flgten, vetjeg ikke, menjordbe-
ra dyrket vi selv. Det ma ha velt utpA sommeme 1945,
sidenjordbeme var modne. Vi gikl pi ski pa Etterstad.
Hvis vi ville ha en lengre tur, gikk vi hjemmefra over
Etterstad og Br],n til OsteNjovannet og opp det som da
het Damefallet og innover i Ostmarka. Det var snp og
ikke biler. Ner jeg tenler pa det ne, synes jeg det var
langt. Vi gikk hele veien. Vi hadde skibakke borte ved
Kvaemer, og si hadde vi akebalte nedover Vilerengga-
ta. Selv om trikken gikk der.
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Vdlerenga Histolielag pA intemett:
E n!il: eposl@lalmnga.org

hjemmesider http://www.valerenga.org

Bankkontor 0530 04 78222

''Fra Sotahjomet lil Bohene!, DVD og Hislorielagets flo$e
kalende. for 2008 er seivsa$ n fe kjopt. Direkre hos Vebrenga
Historielag.

DVD

Kr 150,-

Kalender

Kr 70,-

Medlems tAte

Alle mqter og fotoutstilling fil vere i men&etssalen i Vdlerenga kirke

Notar tid og sted nd! (eller klipp ut og heng pd veggen)

Arbei&s.upp€r i historielag€t:

Utgivelse av bild€kale.der:
Kontak: Even Haugsefi tlJ.22 57 0l 66, mob 93801902

Fotogruppe - fotoSrafering, innsarnling og
a\.fotogafering av bilder:
Kontakt: BjOm Gmnlund tlf. 22 68 34 05. nob 90180290

ld.€ttsgruppe - om bydelens ldretlsmiljo
Kontakt: Bjon Anld cjerdalen mob 9091 92 50

M€dlensavisa var
Kontaktr Knur Rorr westbye tlf 22174884, mob 90831966

Epost koarb @ onlin€.no

Kyterngruppa som holder pe lned bok orn K)'tem:

Marion Juliussen

Bjern tuild Gjerdalen

Even Haugseth

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekreter:
Styremedlern:

Vammedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Even Haugseth
Knut Roar Westbye
Bjom Granlund
Ragnhild Stromme
Bjgm Arild cjerdalen

Unni Granlund

Grete Mosbakk

Grethe Sandmoen

Tirsdag 16. september

I4rdag 11. oktober

SAndag 12. ofuober

Tirsdag 18. nortember

kI 19.00 Medlemsmqte

k|12.00-16.00 Fotoutstilling

k|12.00-16.00 Fotoutstilling

kl 19.00

Motekalender for resten av 2008


