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Velkommen til Srets Fotoutstillingen 6-7 oktober 2001!
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ViLlerengas historie i bilder
i Konfirmantsalen Pi Prestegd, den

Lardag 6. oktober kl. 12.00 - 16.00
Sondag 7. oktoberkl. 12.00 - 16.00

Utstillingen inneholder et stort utvalg av bilder fra
Vilerenga for og ni - og irets visning kan by pi

mange nye og interessante fotos.

Utlodning av innrammet bilde fra Vilerenga.
Salg av vafler og kaffe.

Har du gamle bilder fra Vilerenga du vil dele med oss? Ta de med!
Vi har utstyr til eventuell avfotografering pi stedet!



Leder'n har ordet!

FOTOI'TSTILLING OG STOR JUBEL

flosten er her, og historielaget bar allerede avholdt
det folsk medlernsrDstet dette halvAxet. Som van-
lig var det ikke noe e utsefte pe
ftammotet. Vi forbereder oss na pe neste lbtout-
stilling som frmer sted furste helga i oktober. Jeg
nemte ogsd pi forrige m6te at vi
koomer til A gienta suksessen fta i for med i hol-
de derme i konfrmantsalen pA Prestegarde[ Der
er det bedre plass slik at dere kan ta med dere fa-
milie og venner til ei hisorisk reise i bilder pi Vi-
lerenga. Det er jo ogsa artig for oss A kunne pre-
sentere garrle bilder fta Vdlerenga pi bydelens ho-
vedsete. Her skal det bli godbiter som bide voks-
ne og bam kan ha gleden av 6 se.

Mange av dere var sikket med pi den vellykkede
bydelsvandringa vi arrangerte ijuni, den som sam-
let borti 300 interesserte- Der var vi blaot arnet
innom fsdestedet til RudolfNilsen i Orknoygata. I
og med at han i 6r hadde fylt 100 Ax, Enes vi det
er pi sin plass e presentere denne flotte dilleren
som dessrerre dode ait for urg. Iih nermere ogsa
pa fotoutstillinga. I tillegg vil vi ogsa som newt,
vise dere mange nyinnkomne bilder fta medlem-
mene vare. Dette er bilder fta folks hverdag og ar-
beid. Jeg roper ikke mer om dette nA. Kom heller

Oppfordring til vire medlemmer

og se hva det er vi har
fftt ilm i arkivet.

Det blir ogsa god anled-
ning til 6 sikre seg ry-
kende ferske eksempla-
rer av den nye bildeka-
lenderen vir. Den er
seh{olgelig viet VAlerenga kirkes 100-6rs jubile-
ur4 og vi bar i tillegg rned mange andre, fine bil-
der. Se tenk gjermom hvem dere kan gi en slik fin
hilsen til jul allerede n6. Fsr jul har dere sikket alt
for mye annet A huske pa.

Jubelen var stor da var kjere redaltor Laila nylig
oppdaget pa nettet at historielaget igjen har blitt
tildelt ftivillighetsmidler fia Oslo kommune. Vi
sokte derne gang om kr 40 000,- i ststte til utgi-
velse av jubileumsbok i 2002, og dene fikk vi fak-
tisk. Dette er til stor hjelp for oss i det videre ar-
beidet med derme boka, og vi er vi're vemer i By-
del Garnle Oslo stor takk skyldig. Det er utrult
hyggelig at det arbeidet vi gjor for Vilerenga blir
lagl merke tii og \erdsan p6 en slil matr.

Hjstodelagets stFe vil snske dere alle hjertelig
velkonrne til aiets fotoutstilling 6. og 7. oldober
pi Vilerenga Presteg6rd.

Even Hawseth

a

t

Har d[ epost?
En av de sto$te utgifterc vi har i histodelaget, er
porto. Utsendelse av innkalling tjl medlensmster og
lignende, kan like gjeme skje pa e-post.

Mange av vire medlemmer mottar allerede slik in-
formasjon pa e-post, men vi skulle gieme sett at det
kwme vaere flere.

stor pris pe om du sender en e-post til historiela-
gets adresse:
v a a l e r e n g a . h i s t l a g @ c 2 i . n e t
hvor du bekrefter at du onsker 5 motta innkallin-
ger og lignende elekkonisk.

Pi forhand takk!

PS. Medlemsbladet "Mer garimelt erm nytt ' vil
selvsagt komrrc i vanlig post som i dag. DSSA, dersom du hax en e-postadresse, ville vi satt



En sommer i bsterdalsgata 4-6

Wigao Nilson forteller om si barn lom i [Jster-
dals-gata 4-6

Nir vi var bam her i gerden var det goy den furste
uka av sornneferien, for da var alle dem vi lelte
med hjemme. Men, si beg;'nte noen i reise pd ferie
til tanter, onkler og besteforeldre, ellei pa fedekolo-
NL

Feriekoloni ja- Det var et sted hvor mannnaene og
pappaene sskle om e fi sende oss bam pi for at vi
ikke skulle gi hjemme hele sormneren. Og de fleste
her i gArden, av oss gutter og jenter, ble sendt dit.

. i ble aldri sendl pe [k1- og ri kom til forskjellige
Yeder. sA derlor ble det tynl med lekekameraler
hjemme i g6rderl. Ja, ogsa matte du leke med lloen
du ikke likte, og det var p,4on!

Meq jeg husker en somnrer jeg var aleine med to
jenter; Annelise og Thelma. Nornalt ikke akseptert
av gutta i gata, men det ble jo ensomt sa jeg mette
no;re meg med deres selskap. Armelise og Thelrna
hadde i tillegg til e vere jenter, noen dokker de lek-
te med. SA hvis jeg sl'.ulle leke med dem matte jeg

leke med dokker!

Til 5 beglane med fikk jeg n@rne meg dem meget
forsiktig, med et seriehefte som het Cowboy. Jeg

Redaksjotretr beklager....
at det hedde sneket seg inn et par trykkfeil i forrige
nunmer. Fgrst, det er dette nrufifitarct 4v "Mer
gammelt enn nytt" som er nr. 3 i 2001, sa, nokka-
lenderen er korrigert, teste medlems-rpte er 19.
november 2001.

Ett par av avsnittene i artikkeler om det garDle ba'
keriet som skal bli kunstsmie vaf blitt byttet oln-

satt og stina ned i bladet og Annelise og Thelnra
lekte med dokkene pA den andre side[ av bordet
Da kom ftu l{alvorsen bort og ga oss 30 ore se
L:unne kjope oss en l0-oles saftis hver. Det s''rites
hun vi fortjente for vi lelle sa pent sammen, sa hun.
Jeg spratt opp fia benken og sa; - Jeg leker ikke
med dein, men leser Cowboy. - Ja, ja sa Halvor-
serL - gi og kjop is dere sA skaljeg se etter dokkene
og han cowboyen sa bnge.

Fristelsen til en l0-ores bringeber saftis pi pinne
var for stor, se jeg ropte; - Amelise og Thelma,
vent pA meg! SA Isp jeg elter ut porten og inn til In-
gebretsa som drev Tobakk og godteributikk. Siden
satt vi sammen og sugde saliis, og n6r vi var ferdi-
ge, varjeg med pi 6 kle pA dokkene. (samtidig fikk
jeg torket av meg etter iserl)

Ja, det ble koselige dager med Armelise og Theioa
Vi lekte med dokker, og jeg var pappa. Vi kastet
ball p6 vegg og hoppet tau. De lovte med kors pi
halsen at de ikke skulle si noe til gutta om det.

....Jenter kan du alfui stole pA. De sladra nar jeg

dro pi feriekoloni, og de andre gutta kom hjem.....



"Pi vakt i Norses mil"

at' "Tiwen " ,Iohansen,H Aschehoug & co, l94l

E rc b iin g e n a, Ette6 tads I ett a.
Egentlig er jeg iia Kaopen og ikke fta V6lerenga-
Det er rcksa stor forskjell for oss som holder til i le
av Ekebergelsen, det stod store slag mellom Kampe-
gutta og Vebrenggutta i de dager. Jeg ble fodt i
Gruegata og fl)'ttet like etter opp i Nannestadgata
ner Kampers kirke. Der ble jeg til 7-arsalderen.
Men forbindelsen med Vilerenga hadde vert noksi
fast hele tiden. Far drev trelastforetning p6 Vfle-
renga, dette fs(e til at vi fl]'ttet nermere lbretnin-
gen akkuat i den tiden jeg skulle begynne pi sko-
len. Sinn ble jeg Valerenggutt og innmeldt pa Vale-
renga skole, og siden i livet hax navnet pa den byde-
len fulgt meg tlofast. Idag bor jeg oppe pi Golia pi
Ostensjsbaneq men kan ikke rmng6 i passere opp
eller oed gjennom Vilerenga til og Aa byen.

En blir olte spurt om hvordan en farf pa aH(urat e
bli keeper i fotballen, men igrumen er jo ikke dette
noe en finner pi av seg selv, for a1le guttunger viljo
ble keeper. Det er mest stas med det. I guttealderen
er vijo enda for unge, og forstfu for lite av fotball,
til helt A kunne verdsette prestasjonen ved en lin
pasning eller en fin tackling. Men reddningen av et
harfint skudd i ld6met, det er en h.andgripelig pre-
stasjon som selv de aller yngste rollingene fomter e
ta lua av for. Keeperarbeidet star det liksom mest
glans av i de arcne.

Derfor ville vi bli keepere alle sarunen og jeg rar
itrgen urmtagelse. En annen sak var at noen ble
dummet ut ntu de sto i mil og slapp irn baller alle
DIls de slqrlle tatt, mens andre hostet applaus. Sa
det blir noksa klart for alle hvem som har retten til e
bekle den gjeveste jobben p6 lokka og hvem ikte.
Valerenga i de irene jeg var guttunge for 25 dr si-
den er i det )'tre ikke vesentlig forundret fta hva
bydelen er i<lag. Forandringene er foIst og ftemst
skjedd i ytterkantene, opp mot Etterstadsletta, og
ikke sa mye innenlor grens€ne. Her har vi Aemdeles
de lange rckkene ev trehus og smiidyller, avbrutt av
fireetasjes leiegarder her og der, og de aller fleste av

lokkene fta den gangen ligger der enda. Nei det er
mer hva selve "Slel1en" anger at Valerenga er lbr-
andret. Da jeg kom flyttende til stroket, var jo gut-
teforetaksonlrct like stor som idag, en foretak-
so[ihet som m6tte ha utltsning, hvordan den ni
sl:ulle ff det. Idag er problemet ikke sa bremende
med hele det vidt for$ente idrettslivet til A khre
sqTkeprovene, den gangel sloss vi istedet si fille-
ne foyk. Det er mange ganger rart A tenke pe hvor
ung idretten i virkeligheten er, nar sapass stor for-
skjell kan merkes pd sapass kort tid-

Del ble ulkjernpet sv€re slag med guher lia del
ene kvanalel mol der andre. buer hampeglna O
mot VAlerenggutta. Det ble brukt slasshansker og
kniver og ildrakere, og murstein fra teglverkene
suste gjemom lufta. Men det storste slaget stod
nede i Loelvdalen mot Ekeberggutta. Der gangen
l?r firen sa stor at Karnpen og Vilerenga ble eni-
ge om 6 sLiss san'nnen- En smipjokk som ilike
hadde si mye han skulle sagt i furste linje, fikk le-
re i bruke beina det beste ban kunne. Politiet kom
g'eme og svingte kollene si rnangt e1 kmveben
knakk- Var det ikke noen e sHLss mot, ble det til A
leke "gA"serangern". Vi dannet en lang rekke etter
hverandre, og alle i rekka var nsdt til a gjore det
fomtemann fant pA. Vi dnge pe portklokker, kla-
tlet over gjerder, knakka i vitrdusruter og kastet
stein etter buelampene, alt bare av trang til liv og
rsrighet. Dagen var lang for oss etter skoletid, vi
hadde ingen idrettstrening eller idrettsintercsse til
iallfal A bgge beslag pa et par timer av den. Selv
hadde jeg \,@rt borti iitt fotball ni og da, jeg skul-
le inn i en nabog6rd for a se pe hestene i en statt
men dumpet oppi en pri\at liten fotballkamp iste-
den. Det endte med at jeg sendte ballen i stallruta
sa splfutene singlet om orene pA, oss, og sd ble det
bmk for beina igjen.

Si det ble da litt idrett, forst og ftenst fotball.
Den beglarte se $natt a ft hket pA oss etterhvert,
for mitt vedkorrende temmelig tidlig. Ni ar gam-
mel drog min bror Kire og jeg ned til Gunerius
Pettersen for a kjope fotball, vi hadde fiitt 8 kroner



"Pi vakl i Norges mil" forts. . . .

av far til forrd[et. Vi omsatte dem i en virkelig flott
engelsk matchball, atten-delt og firc $eier. Og den
ballen skulle komme til e bety tenmelig mye.
Folst og fremst som inntektskilde for trodrene Jo-
hansen. Det kostet 5 sre uken a fl sette foten pe
den, vi fikk san et en garske stor flokk til slutt som
uten e mukke betahe 5-oringen og dermed hadde
Apnet seg adgang til en hel ukes spill med ballen
sammen med eieme. Da ballen sprakk en dag, tuet
hele konsgmet med i gi overende, det var ikke sa
enkelt med lappesaker som ni. Vi matte smelte
gummi og drwpe det nedpA bhren" det var felt
''Jowht mol idag. Tii var store overraskelse oppda-

Yt-U at Aer H en he I blere til inne i deklet i den fi-
ne matchballen vfu, si fortsettelsen var siket.

Vi holdt til p6 en lokke som het Steinlokka nedenfor
Etterstadsletta. Det ble imidlertid flere og flere av
oss om ballerl og resultatet ble gulteklubben " Ra-
dicli' , som etter hvert vokste seg terDrrelig stor. Vi
fikk med noen spillere iia "Storm" i Enebakkveien
og laget da en ordentlig Hubb som meldte seg inn i
den davrcrende fotballkretsen i Oslo (Kristiania) rm-
der nartet Olyrp. Da steg vi litt i gadene. Ja bok-
stavelig tatt. Steinlokka var lbrste banen var, da vi
liksom ikke hadde sving pA rcen ting. "Radick" lur-
te seg sa ilm pe EtteNtad pa eo ganske lilen plass
hvor det ikke akkurat vax planert. Den helte flere
Tader ti1 den ene sider, men vi var ikte bortshenrt,

\& det gikk det og. Og det hendte vi spilte ballen
over gierdet og ned i skjeeringa pA jernbanelinjen
hvor Bergenstoget til dags dato gar, det ble nunge
pauser av den grurm. Det tok minst ti minutter A
konme over gierdet og ned tiljenbanelinjer og til-
bake med ballen.

Da vi endelig fikk i stand Otlmp og var blitt eldrc,
fl)ttet vi altsa litt hoyere opp, til en storre og bedre
bane som vi kalte Olympbanen, og deme Li en 30-
40 meter nedenfor den veltiente traverbane, som pa
de storc fuaverdager var kanset med tusener av
mermesker. I og med at vi var flyttet til denne
Olynpbane4 var vi kommet et godt skritt nermere
toppen a\ Enerslad, selve kalotten- hvor ingen riD-

gere eIul gutta i Spring (Valererya) holdt til- Spring
aar Vabrengas stamfar og forloper-

Men det var lang vei dit opp. Men oppi skSningen
hadde vi iallfall n6dd, og belaget oss pa a ete oss vi-
dere oppover etteihvert. For meg og de jel'naldren-
de kameratene mine var det imidlertid forelopig
oppgale stor nok bare i kunne hevde seg in-oen
otltnp, som hadde en rekke eldre gutter i rekkene
sine. Vi smAgutta gjorde hva det skulle vere for i
gjore dem til lags, serlig husker ieg alle slisskampe-
ne vi hadde for e fi n)'te derr store eren i bli med
pe kafd Elim ved hjomet av Universitetsgata og
Kristian 4des gate. Denne kaf6en vax fast tilholds-
sted for de eldre gutta i Olymp, og de tok bare med
den av oss smigutta som hadde llart 6 denge opp
riralene. Sirm skafet de seg dmelig underholdning
fur det bar nedover i byen pd vei til kaf6en. Vi gikk
da alltid i fotballgenser, en skikk som helt er boile
fra bybildet o& Vi i Obmp hadde hvit drakt med
bHtt band over brystet og bli krave.

10 ir ganrmel ble jeg reserve-keeper pA A-hget i
OtJ,,rrp. Jeg badde utsqd rneg med et par gamle
skirmhansker jeg hadde fumet hjemme, og syntes
jeg var ekvipert som en virkelig keeper skulle se ut.

forts...neste side



"P5 vakt i Norges m61" forts. fia forrige side.

Men ordentlig i ilden kom jeg furst a(et etter, da
jeg drog til Moss for a spille mot " Loven " samrnen
med de ti andre pi A-laget, en batalje vi slapp fra
med 3-2 seier. Jeg lan jo bare en orliten hopp der
jeg stod mellom stengene, og jeg husker at Fiigg,
som spilte i Moss sanrme dagen, hadde moro av
meg derjeg stod. Det endte med at jeg ble Hrct inn
i gaderoben pa gulstol etter karl4)en av Torstvedt-
guna og 0ere andre fra Frigg. lbrsle gangen jeg

oppnidde den gunstbevisningen i mjlt Ii\ .
Vi var vel foresten et ordentlig fantefulge, kan jeg
tenke meg. Bagasjen var bestod av hla vi kalte
"Olymp-veska", og den vai ikke armet enn en gan-
ske alminnelig avis som vi hadde tullet fotballstsvle-
ne inn i. Med disse avistullene under armen kom vi
alltid, elleve mann sterke, anstigende til karnpene
ve're, og kiente oss ikke mindre av det. vi hadde jo
draktene vifue pA oss, og de var da fine nok, skulle
en tro.

PA Etterstad gikk trening€n med mye spetakkel hver
eneste ettenniddag. Egentlig trening var det s€hfol-
gelig ikke tale on! det l'ar lek ia ende til annen,
uten det alvoret som ma t om det skal bygges opp
et lag. Serlig mye spetaklel var det hver gang
vamiaskene vare var tomme og det skulle hentes
nye. Vi drakk lilervis med vann. Det matte hedes
helt pa Ostre Gravlund i springen deroppe, og ak-
korderingen om hvem som hadde tur til A ge! eler
hvem som skulle tvinges t a ge enten han hadde tur
eller ikke, men var tilstrekkelig liten til a kurme bli
tvunget, kunne vare temmelig lenge mange ganger.
Det endte alltid med at en av de aller yngste, og jeg
var en av dem, mitte gi seg i vei.
Sann fofsatte det med hal!'veis idrett og hahveis
lek en stund. Vi tok opp vare gamle qnder med
jevne mellomrorn, selv forsokte jeg meg som fall-
skjermhopper en gang. med to paraplyer som jeg
hadde montert sammen Jeg hoppet tappert ut fra
annen etasje og holdt pe a sE meg fordervet. For
paraplyene skuffet meg, de \,Tengte seg den gale
veien. Jeg var ogsa med i de [zrsre skirennene mbe
i denne tiderr vi hadde klubbrenn i Olymp i Gota-
bakken ved Golia da jeg ve 12 6r gammel, og jeg

fikk fsrste plemie. Det var den aller fidrste sslv-
plemien min en solvskje. Bakken ligger der den
dag idag, og jeg hopper i den ftemdeles, siden den
befinner seg like i nerheten der jeg bor. Jeg ble
meldt pa Sarabretennet ettei den seircn og matte
starte i 14-16 arsklassen. Men jeg rulla i andre
hoppet og var ikke serlig modig, slntes jeg. Det
var lnye mermesker og s!'!sr bakke, stgre enn no-
en av dem jeg hadde hoppa i for.

Men fotballen. I 1918 ble Olymp spurt om vi ikke
ville gA inn i VIF, som gan e Spring kalte seg da.
\aIF hadde sa smitt beg)nt a bli interessert i opp-
komlingen som drev spillet sitt nede i skaningen
av Etterstadslett4 og kjente seg kanskje ensom
oppe p6 kalotten- Det kan jo b1i kjedelig pi par-
nasset ogs6" Olynrp var villig, og denned fremstod
Vi{erengen Idrcttsforeniq, eller VIF, som siden
skulle ta alle keftene mine i idrettens tjeneste,
sarnmen med alle kameratene.
Si f\ttet vi oplt pa toppen av Etterstadsletta og
kjente oss som voksne seierherrer. Og der oppe er
vi blin sideo



Medlemsmste 3. September 2001

Bydelshus€ts lokaler ble igien rylt til trengsel da vebrenga Histodelag inviterte til hostens fuIste apne med-

lemsmste. Vel 70 blide og intercssete personer motte fiam for i hsre loreldens k6sor, Pettel Hartnes fta

Gamlebyen llisorielag. Emnet han hadde valgt a snakke om var ((Oslo opp av askeor' med utgangspunkt i

den stoie bybrarmen i 1624 og utviklingen i arene ftamover. Vi hadde kanskje forventet at kaseriet ville vert

nrer detaljert nir det gjaldt den utvililingen byen giennomgikk pa 1600/17o0-tallet, mer det ble allikevel in-

teressant i hore p6 Hartnes. Han presenterte sme historier om LadegirdeD, Alunverket i Ekebergesen, om

Hemik Ibsen som ung og fattig med hustru og 1 bam ba om i ff leie et rom i Stuandgaden (na Oslogate)'

i denne gata bodde det i en periode 23 loser. I 1851 begyrte utbyggingen av jembaren i Gamlebyeq et

s(ebnear for bydelen.

Etter kaseriet orienterte Even Haugseth om historielagets Fogram ftamover' Helgen 6' og T oklober gir

den tradisjonelle fotoutstillingen av stabelen. Vi har ogs6 i ar v@rt se heldige e fi kne Konfirrnartsalel i
'.restegArden. Der er det bedre plass og vi kan i tillegg til fotoutstilling ogsa ha en stand om slekts-

Yorsknirg og om idretten. Nest; ars kalender ligger ferdig til salg pa den tida en glimrcnde julegaveidd!

Neste midlemsmote er mandag 19. november, da fir vi et p.ogram om teglvelksindustrien pi Valerenga og

ellers i bven.

Bjorg Staal,
ref

Kalenderen 2002 er klar for salg!

2002



E naih ualedea.hisrlas@c2i n.t

Mote kalender

Siste Medlernsrnste 2. hahnr 2001
19. Novenber 2001
i Bydelshuset, Hedmarksgata 2

Fotoutstillingen 2001 avholdes
6 og 7 oktober 2001
i Konfirmantsaler! Prcstega.rden

VELKOMMEN!

v

vYt*' e4
9,o

Ko.takt Laila Normann tll 22 67 46 75

Velerenga Historielas pn ificmett:
\Baler€nsa.histlag@c2i.net
http:/Aome-c2;.nervalhist

Styret og arbeidsgrupper
1 Vfrlerenga Historieiag

Leder:
Nestleder:
Kassercr:
Sekret@r:
Stlremedlem:
Vammeallem:
Varamedlem:

Even Haugseth
Bjom Arild Gjerdalen
Bjom Cmnlund
Bjsrg Staal
Laila Normam
Arne Mustad Sorensen
Unni Cranlurd

Arbeidsgrupper i historielageti

Uei\€lse av bildekalender:
Kontake Even Haugseti tll 22 57 0 I 66

Fotoguppe fotos.aftnng, imsanling og
adotografering av bilder:
Kontatl: Bjsm CftLlund fl 22 6814 05

Idrettsgruppe pros.jek om byde'ens idrcttsniljo

Kontalt Bjsm Anld Gjerdalen df90 91 92 50

lnterwjugruppe int€rvjue interessdte mennesker

Kontak: Bjsrg Stal tli 22 61 40 33

r baii;l,ff:k


