
VALERENGAHISTORIELAG

JVtnz gamftult

VALERENGA HISTORIELAG
inviterer til

FOTOUTSTILLING
Lardag 9. oktober kl. 12.00 - 16.00
Sondag 10. oktober kl. 12.00 - 16.00

Adressen er ny: Galgeberg 2, men utstillingen er like innholdsrik og interessant som for,
med mange nye bilder fra livet pi V6lerenga.
I en egen stand presentercs idretten. Utsnitt fra gamle filmer vises pi TV - og som en
ekstra overraskelse: utstilling av gamle leker!

Salg av kalenderen for 2005, salg av boka "V6lerenga bydel med sjel,, og idrettsboka
"Fra Sotahiomet til Bohemen,,.

,-3g som vanlig kan du ta en kopp kaffe m,/vafler, mens du titter i gamle fotoalbum.

f 
Det er oes6 mulig 6 bestille bilder samt fi avfotograferl gamle fotos.

* Ta med det dere har av gamle ting, bilder og historier.
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I MALERIUTSTILLING
E
j Billedkunstneren Asmund Hagen fra VAlerenga etterlot seg mange flotte malerier da han

gikk bot i januar 2001. En del av hans malerier vises p6 en utstilling i Galg eberg 2,lor-
dag 9. og sondag 10. oktober - samtidig med fotoutstillingen.
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Leder'n hsr ordet! OBOS, SPAR OSS FOR DETTE!

Nj rutttle wd Sotahjonet:

Ogsd denne gang, som for 6 Ar siden, kommel
plan- og bygningsetctten med horingsutkast for
OBOS' byggeplaner ted Sotahjatnet pd et tids-
punkt da de feste er opptatt med sommerferie.
Det virker nesten som om de hltper et de skal
slippe uttalelser fra oss i denne saken. Men der
slipper de ikke unna, for tti folger med i tNise e
selv om det et ferietid.

OBOS vil erstdtte all den eksisterende bebyggel-
sen i Ettelstadgata 2 og 1. El ar de eldste husene
i omrAdeL det gule, lille huset i nr.2, bua pd
hiotnet og detl gamle ski- og skismoringsfabik-
Aen i ar. 1\knl hyn$ ut med modcrne no.ring.'
bygg og boligblokket Disse hyggene skal gd helt
ut til St/omsveien. Det gamle n@ringsb)rgget i
Efierrt.ldgata 6 er fotshtt bevarL men blir lig-
gende som et "dokkehus" inntil de qle h sene.
For at planen skal t, ke mer smakelig Jbr Vile-
renga, skal en 5-7 etasjer hoy mur av et kol1lol-
bygg owr Gjaikbanen suerme mot stoy og for-
urensninE.fra tralil*,tn ink og ut ar tunnelen.

I/i .linner .lisse planene odeleggende for det tra-
disjonelle og spesielle stedet Sotahjornet. Tenk d
tukle med sjela til fudelen Vilerenga pd denne
mdten. Dette har vert det gamle trefstedet.for
VIF og mye ar palliotismen og stoltheten til [/d-
lelenga har blitt skalt her. Bygge e er ogs& do-
minerende og upassende inntil den gamle og ka
rakteristis ke sm&husbehyggelsen som omrddet er

Stromsveien-
Ettelstddgata 1937.

Foto: Fritz Holland.
Oslo Bymuseum.

Skt:tl dette omradet red
Sottthjornel dekkes ar
dominerende nybygg?

kjent for. Yi ka ikke sitte passtue og se pa at et sa
belydningsrrtllt sted for bydelen blir rasert slik
som clette.

Ilistorielaget har da ogsd sendt inn et saklig og
begrunnet swr til pldn- og bygningsetaten. Der
har ri dokumentert bebyggelse s alder og histolie
samt stedets spesielle og symbolske berydning Jbr
folk pd Valerenga. I tillegg har vi vektLtgl sledets
hetydning som del forste sledet de lleste kjorende
kommer t pa V&lerenga. DerJbr bor dette stedel
t,a:re gienkiennende og represehtati'l Jbl denne
smdhusbydelen.

yiktig er .lel ogiJd at Vdlerenga l/el hdr engasjert
seg i denne saken. De gdr inn Jbr dt ogsA delk
omrtxlet reguleres til beraring, og har sendt inn
forslag om det.

fi hAper at 'ri blil hart i denne saken og at den
gamle bebyggelsen blil gjort i stand. Lct det tradi-
sionelle Sotahjornet Ji.amstd som et hyggeligfors-
temote med det Vilerenga som ti alle kjenner.
trotlskje ri ogsd en gang kan.fd realisert drommen
tdr om en passende
skulptur pd dette stedet.

Eren Haugselh

!t
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"JERNBANELANGS PA VALERENGA' av Bjsrg Staal

Birger Ka sen hadde mange Jine opplysninget
om j enlbdnen.

Mandag 14. jrmi inviterte historielaget til sin tla-
disjonelle bydelsvandring pi Vilerenga. Bydels-
vandringene har vErt maage og en kan sikkert
lure pi om det er si mye mer a vise fram og for-

f.ielle om p6 Vilerenga som tross alt er en ganske
liten del av byen. Men ver ikke redd enna er det
mye vi ikke vet og som vi sikkert kan presentere
etter hvet. I 2004 lA det faktisk opp i dagen hva vi
skulle samle oss om. Jembanen feiret 2 jubileer
hovedbanen var 150 6r og nordbanen
(Gjsvikbanen) 100 ar, og begge disse utbygginge-
ne har hatf stor betydning for Valerenga.
Bydelsvandringens motested varkrysset Schwei-
gaardsgate/St. Halvardsgate kl. 18.00. I god tid
st ommet det pa med deltakere. Veret var abso-
lutt pa var side, og en flokk pa om hg 120 peNo-
ner krysset St. Halvards bru og samlet seg pi ned-
sida mot jembanelinja.
Jembanedrift er ikke historielagets sterkeste side,
sa vi hadde hentet faglig assistanse fta NSB. En
meget entusiastisk og historieinteressert - Birger
Karlsen, tidligere togddftssjefi NSB - stilte opp

med sin kurnskap. Han er n6 stlremedlem i Lille-
strom idretfsforening og baneanwarlig pi Ar6sen,
se det var med spenning han rnotte opp. Kunne
det bli trobbel med VIF? Neida, pa Valerenga er
toleransen stor!
Even Haugseth ledet bydelsvandiiDgen rutinert og
hadde samlet mye historie om ruta som vax lagt
opp. Det startet med en orientering om hvordan
bydelen si ut forjembanelinja ble etablert, hvem
som bodde i orradet og hvem som hadde virk-
somhet her. La[gs Schweigaardsgate var det lite,
gata ble ilike anlagt for i 1870-Axa. I en rask gjen-
nomgang av histoiien fikk en med seg at Chdstian
IV fl)ttet byen inn under Akershus, Galgeberg var
retterste4 nede i dalen gikk Alnaelva og Kvemer
stoperi ble anlagt der. PA Svendenga var det tegl-
verk - og p6 hayden av Vilerenga der i dag kirken
og prcskgAxden ligger, H det som pA 1 800-tallet
ble kalt Vaalerengel hovedgaard.
Oluf Onsum kjopte i 1853 stoperiet pa Kv@mer .
Han var fta Molde og vi kan kalle ham datidens
svar pi Kjell Inge Rokte, som er fta samme sted
og eier Kv@mer i dag.
Men for a komme tilbake til hovedemnet
"Jembanelangs pd V6lerenga".
Biryer Kaxlsen startet med en historisk glcnnom-
gang av jembaneutbyggingen i Europa i forste del
av 1800-ta11et, basert pd George Stepenson oppfin-
nelse. I I 85 I ble det vedtatt e bygge banen Christi-
ania-Eidsvold, og den ble apnet allerede I . septem-
ber 1854. PA 3 er ble deDne lange strekningen byg-
get kun med handkaft. Det var hovedsakelie bzn-
der som arbeidet med linja. som rar68 kn. lang.
Arbeidstida var 1 0.5 timer og det var rnaksimalt
1500 mann i sving. Ba.nen var privat fram til
1926 , finansiert giennom engelske intercsser.
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JERNB A N E LA-.^TG,S . . ...
Deltakeme fikk en ganske detaljct gicnnomgang
av driften, det v€re seg antall lokomotiver og per-
son- og godsvogner, billctter ry€batter, kjorcti-
der, sporviddc, rutetider med mer. Lokforer og
f).rboter sto utendqs pi de gamle damplokomoti-
vene og konduktoren gikk pi utsiden av vognene
og kontollerte billettere. Strekningen Oslo-
Lillestrom ble clektrisk i 1927.
I 1894 blc det igangsatt utgraving til cn ny strek-
ning - kall nordbanen, bedre kjent som Cjovikba-
nen. Denne banen gdr langs owe del av Vale-
renga og ga arbeid til mange. Stort sett var det
folk fra bygdene ner Oslo som fikkjobb, men det
kom ogsi en del fra Sverige. Tungt arbeid, lange
sLift og mcngel pi ma.kinlrah rar vrnlig ik-|..e
akkuat jobb for sveklinger.
Flere tjente store penger pa a ftakte stein fra skje-
ringa, og vi Ljenner spesielt til Jorgen Kistian-

opp til Etterstadgata.
e

To av historielagets medlerrnner - Tordis Kjer-
stad og Karin Bokltuld, lbrlalle underveis histori-
er om sine l'edrc, som deltok i hjemmefronten og
som under oppdrag fikk hjelp avjernbadeansatte
til 6 n5 spesielle sabolasjemil.
Bydelsvandringen endte pi Malerhaugen hvor
Birger Karl5en a\ clunct . in orientering om jern-
banedriffen. Flven Haugseth takket de lianrmotte
og invitctc til nystekte valler og kalle pA By-
delshuset . Gamke mange 1ok i mot iqvilasjonen
og slappet av ute pA g6-rdsplassen det i llotte
sotlmelv&ret.

..og si wr det kaJfe og t a.fler i hakgdrden

Stadig dukl@t det ting opp som denne pdmin-
nelsen ang en keepergenser til Jotddl ldretsfo- v

furdis \,i*rsrad tbrttller om tin barndon: oprle- |
velser pd Stendenga. I

.  / , 1  t ' / ^  t .

sen, som kom fia Grua pa Hadeland. Han skaffet I " 
' " ",/,,...;.seg hest og kjere, tjente godt, og la grunnlaget 

| /^

stopp imdefr'eis. Blant annel pA "Hylla", som lig- 
| a/;k:.ay4

ger ved Enebakkveien. u".tiu opp ti*gu, 
"n 

- 
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snarvei helt inn pijembanelinja fra Enelaktreien 
| 

':62''C' at'7

for en etter hvert stor virksomhet. Bodde forst i I
fnerstcdgcla. mcn kidple sc0ere,"o..t1n.gar- | / " 
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Til "Mer gommelt enn nytf'
ETTERLYSES!

MEDLEMSMOTE MANDAG
13. SEPTEMBER 2004 Bjorg sraar

Aldermannsligaen i VIF ,ar, for sornmeren, sd
heuig A fd Uen sir, allcr forste protokoll - den
fra stifteliesprcsessen i drene 1931/1933 og
frem til 1946 - ved hjelp av Vdleretuga historie-
Idg, noe i er st@rt takknefitl@ for !

Det er imidlertilfortsafi 2 LigL-protokollet som
har komhtet bort i drcnes lop og i henveruler
oss derfor til Historielagets merllemmat ifalt
noen shalle hjeQte oss ,ned d oppspore ogst dit-
se, Optimistisk men ikke wealistish, hdper vi!

9 Ligaenfyller Zl dt i 2006 og i den samtnenheng
er vi nat rligvis sv@rt oppsafi pA Afd dakumen-
tert sd mange detaljer sorfi malig av ,'histotiehu.

Shulle dr ha sett eller hort ottt slike prctokolle4
hdper vi tlu tar kontakt med styret i Histotielaget
som vil fomillle kontakt rned ALler,fuar,rrsligaen
iwF.

Nd er vi spente!

Vennlig hilsen

Aklemannsligaen i Vdlerengens ldrettsfore-

Jthc

To satutidige tegninget lra t ittighetsblqdet l/i-
bingen om Onsum-slaget og Schibbye-slaget.

n i * '  |  
* ' - ,  - .  - - '
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Hsstens fsrste medlemstretr ble holdt i Hed-
marksgata 23 i lokalene til Kanpen og VAlerenga
Seniorsenler. Stedel passel oss utnerket - og \.i
kommer til 6 holde medlemsmotene vire hei-
Ilistorielagets leder Even Haugseth onsket de vel
60 ftammotte velkommen til en ny aktiv sesong.
Kveldens kisor, Tron Ogrim, fortalte om arbei-
deroppstand pa slutten av 1800. Han kom inn pi
ganske mye renl historisk om arbcideroppror lor-
skjellige steder i landet vArt, og i andre lard. Rent
lokalt var det Onsum-slaget pi Galgeberg, hvor
folk saerlig fra Vilerenga og Kampen og ostkanten
for rrwig dekok og Schibbye-slaget pd Maler-
haugen - som var av stsrst intercsse for historiela-
gets medlemmer.

q



Herskapelig pi Galgeberg av Even Haugseth
l/&rmstet vdrl ble holdt i Galgebelg 2 som var el

nytt sted.fot oss i historielagel. Nd stdr snart rdlt
store h@starrangement for tut, og ri gle.ler oss til
d prcre ut dette Jlotte huset ogsd som utstillingslo-
kale. Fotholdene burde ligge godt til rette Jbr ei
v(llykket fo!ow\Iilling. Den ganle bygningen er
pent restaurert, og lysforholdene burde vare per-

fekte her hvor rlet er sa mange og store rinduer.

Galgehery 2

PA vermotet var det flere av de ftammotte som
var nysgjerige pA husets historie. Vi hadde med
noe om dette da, men det skader ikke 6 repetere
del I tillegg har det ogse dukket opp noen flere
opplysninger. Vi tar det med her slik at derc er
godt forberedl til dere konrmer hit til dette
'henkapshuset".

Allerede pa I 7o0-tallet skal det ha vaert ei lokke
her. Lokkene 16 ulenfor byen der hvor det var
dy'kbarjord. Byens borgere fikk pe den miten

mulighet til A spe pa med selvodlede jordbruks-
produL:ter i husholdningen. Den garg var lskl<ene
ofte ikte bebygd med annet enn et lite lskkehus
som ble brull til krypirm sommerstid. Det er
grunn til a tro at huset som den gang li p8 denne
lokkq ogsi var av meget enkel slandald- Grunn-
Ieggeren av Jordal teglverk, Peder Olseq bosatte
seg her og bygde om det gamle lokkehuset i 1846-
47. Da byantikvarem folk var p6 befaring i denne
dclen av Galgeberg 2 for noen ar side4 konstater-
te de at bygget var i sv.ert darlig forfatning og at
det var lite igjen av det opprimelige lokkehuset-
De gikk da ogs6 inn for A rive den delen, og si ble
giort.

Eiendommen Calgeberg 2 gikk tidiigere under
nal'net Storc Munkengen. Antakelig fik:k den dette
nar.net da Oluf Onsum bygde sin vinterresidens i
St. Halvards gale 33 pe 1870-ta11et, og kalte den
Lille Munkengen. For de som var tilstede pi med-
lemsmatet vart i september, ble dette huset omtalt
som Onsunslottet. Da detr rye barnehagen apnet
pA Galgebeig 2 i ar 2000, fikk den navnet Mun-
kenga barnehage.

Peder Olsen skal i tilkn)'tning til leglverkel pa
Jordal ha bygd en fireetasjers arbeiderbolig ved
toppen av Galgeberget. Han ble dened en av dem
som innledet leiegirdsbyggeriet og dannelsen av
industriarbeiderbydeler i hovedstaden. Hvis noen
kan bidra med opplysninger om hvilken gird det
her er snakk om, vil vi gjerne vite mer om det.

I 1876 ble det oppfrt en ny floy her, og det er i
derme vi skal holde fotoutstillinga var. Det er ty-
delig at det var etr med penger som satte opp et sA
herskapelig hus her pe ostkanten. Det ble da ogsa
bolig for disponent, trelasthandler og ovenettssak-
firrer G. E. Henriksen- Byggmester Aghte var tro-
lig ogsi arkitekten. Denne dclen tilhsrer grtinder-
lidas Kristiania. Bygget har en flott fasade ut mot
den tidligere si praktf,rlle hagen. Gjennom den
rant ogs6 Hovinbekken til den ble lag1i rgr en
gang pe 1920{a11et. Det var ei lita, hvit tlebru
over den her ute i denne hagen.

Argang 7 nr. 3
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Herskapelig. . ....
Vi orsker alle velkommen til det staselige huset

pi "Store Munkengen" 9. og 10. oktober. Ta gier-
ne med venner og familie ogsi.

Hovindbekken rant gjennom hagen p& Store Mun-
kengen.

Kilder:

"Vandring i Gamlebyen' av Morten Krogstad og
Erik Schia

"K-ristiania i Oslo" nr. 2 av AlfNeshein.

Salg av bilder

Armu Ll llugrn mulcr p.r Llter,rtad.

Argans 7 nr. 3

Thoresen i Totengata.

Fra medlem Alf Kryhlmann har vi fitt folgende
brev om Thoresel og Totengata.

n , a ,  , . q

3 (i,FnaEn Deniel rho.ese.

i0 (jopnann Da.ier rhorese!
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"rhorcsc., Johan. kjorann
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i cdbetaqet)_ siden der bie
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Under fotoutstillinga vil det som er igien
av kunstneren Asmund Hagens arbeider bli tagt ut
for salg. Kolbjzm Hagen vil ste for dette. En siste
anledning for de som yil ben).tte seg av dette.



PETTER PEDERSEN PA GALGEBERG av Omulf Pedersen

St. Halvardsgate 63 skimles i bakgrdmen til venst-

Hytta pe Simensbrebn. Eneba.klcveien skimtes i
bakgunnen.

Fm OmulfPederser! medlem av Ostensjo histo-
rielag har vi fitt folgende:

Jeg hadde en bestefar som run& 1900 til 1932
bodde med I I bam i et l i tet hus pi Calgeberg.
der Atebergveien slutter og Dalehaugen begyn-
ner. Jeg brlrkte i banear€ne a si: Mellom apote-
ket og "stampen".

Her skal dere {E et bilde og en historie om man-
nen som leide St. Halvardsgate 63, "kaken",
10,2m lang og 5,7m brcd? Veditakst 5000.- og
husleie kr. 50.-.

Petter Pedersen og kona Anna Marie fodte 11
bam mens de bodde p6 Vilerenga pi forskjellige
steder. I 1900 i Strsnsveien 44, senere i Dan-
marksgt. 27 og Smilerdsgt. ff. 5, for familien
flyttet inn i St. Halvardsgt. 63 der famili-
en bodde til 1933-34 da huset ble revet. Kona
dsde i 1917, men Petfer beholdt alle barna-

Petter bygde en hytte pe Simensbraten. A$eids-
dagen stafi,et med A gd fra Simensbmten ned til
St. Flalvardsgt. for a vekke bama og gi dem fro-
kost. Si gill han opp til sin arbiidsplass som var
Osterhaugsgatens Hovleri pi Alnabru. Etter endl
arbeidsdag tok han med en bor maleialer og rus-
let tilbake til St. llalvardsgt. 63 , der harl laget
middag til seg og bama. Deretter bar det opp til
h)'tta pA Simensbr6len med materialer pe ryggen

Det er bildet av hyttajeg vedlegger. Nedenfor
skimtes Enebakkveien.

Hilsen

Omulf Pedersen

1-

W snsker oss mve mer av dette. Bsre kom, vi tar imot.

Th det med pdfotoutstillingen, eller kontukt oss.

Argang 7 nr. 3
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ELLINGER av Arme Teppen

Ofte n6r man lekte ble den som skulle <vere>
valgt ut ved elling. Ellinger og regler har sprik-
forskere og folkeminneforskere interessert seg for
lenge, og det er tildels flmnet rester og forvansk-
ninger av garnle latinske bonner o.1. og tildels re-
minenser fra andre sprik, for eksempel tallord.
Her er noen av de mest brukte ellingene, skrevet
opp i byer og bynere strok sist pa I 800{al1et. Vi
har henrer dem fra bola "Bamdom i Norge gien-
nom 1000 aD av O. Hodne.

Elle, melle
dig fortelle,
skibet gir
ud pi har.
Ryg i rand,
to i spand,
snip, slap, snude,
du er ude. Drarnmen 1878, Moltke Moe

Ellingen,
vellingen,
vatlandsgutten,
slo til kjreringa med vadskekluden,
tog a' i nakken,
slengt a' i bakken,
det kan du ha, dit stygge hold
fordi du il:he kar tel1e til tolv.

Kristiania 1884, Hans J. Aall

Arendal 1884, Flans J. Aall

An dran
drin dreks
konta lire
lem og seks.
Bam bam
ruteri dam,
silkeri maka
bulderi kaka
dit dom

Tromso 1895, Just Qvigstad

Fra Evy Bje*lund har li mottdtt noen fne bilder.

Her er John med Lly pd skuldrene. Antagelig
1917

po gu
da vek.

t-2.3.....t2.a " '

Alte, bakke
bondekarakke,
ekla, mekl4
sjong,dong,
fillefong,
issa, bissa
top!

Ole, dole dofl
kinkliaie kofl
koffliane birkebane,
Ole, dole, doff.

Argang 7 nr. 3

Asker

?
" I--,_i



SVERIGESGATE I 7 av Randi Granheim trct"! osfoto)

Et.flott pos*ort 6v Sterigesgate 17

Frithjofsborg utldnt 6v Bjorn Granlund

Jeg har gjennom min venrinne, Solveig Rygg
som er med i VAlerenga Historielag, fftt lese
medlemsbladet for desember 2003 Det er meget
interessant lesing, men spesielt harjeg hengt meg
opp i et bilde fra Vilerengens kirke og skole og
Orknoygt. 8. Dette bildet mi vere fta frar
I q29/10, lorjeg 5er at Srerigesgt. l7- hvor ieg er
fodt ikke er bygget enda.

Naqnet pa garden er Frithjofsborg, hvor navnet
stammei fta vetjeg ikke, men iingangen til geir-

den var Frithjofsgt., sa det er vel muligens sam-
menheng med det.

Sverigesgl. 17 sto ferdig i 1930 Mine foreldre
gifte1 seg og flyttet inn her samtidig som malge
andre rnge familier da det var [ytt.

I 1933 ble det fodt seks bam i denne garden. Det
var Liv Gulbrandsen, Randi Thoresen, Solveig
Rygg, Aud Cbristiarsen, Jobn Berg og UlfNy-
gtud.
Jeg kan se for meg vAre modre som satt i girden
og drsftet bamemat og bleieskift mens de trillet
sine babyer i vognen. Tiden gikk og vi ble litt
eldre og lekte sammen i sandkassen og siden i
parken med husker om sofimeren og sk yteis om
vinteren.

Vi hadde ogsa en stor lotr*e foran inngangen til
v6-r gdrd. Dcn strakk seg helt ned til jembaneskin-

nene og fra parkcn til gierdet 1il "kolamann"

Eriksens hus. Der hadde vi det fint. Vi laget h]'tter
og lekte med dukker, vinket til toget og sto pA ski
om vinteren. Etterstad og Lille-Etterstad var Jo
ogsA fine plasser i leke p6.

I ver gard hadde vi ogsa en melkebutikk som ble
drevet av lik. Eriksen, Popuhert kalt Tante, og
hun var en hyggelig og snill lante for alle oss
bam.

Si kom krigen i 1 940 og tyskeme okkuperte sko-
len, det kom opp piggtragierder i gatene og det ble
bygget garasjer pe bkka.

Vai forsle mole med skolen som l. kJassirger i
1 940 var pa bedehuset, siden ble det Ganrlebyen
skole, sakdstiet i Velerengen kirke, prestegardei"
Ingeborggt. 8, Eben-Eser, forsamlingshuset i ko-
lonihagen, Toyen skole og hjemme hos hverandre.

Dette et Ndr foNte skoledag 1910.

Fra wnstre Randi, Lit, SobeigogAud

Sverigesgt. 17 var det godt samhold, og selv om

en og annen plutselig ble borte, tenkte vi bam

ikke serlig mye over dot. Vi visstejo at hela 01-

L
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sen signaliserte til flyene med lommelykt fia taket
under flyalarm (si ble det i alle fall sagt), og at
han passerte tyskeme i lrappen da de var pd vei
opp for 6 arrestere han, men detle varjo spennen-
de for oss.

vi hadde et "bomberom" i hiellercn og ved fly-
alarm tok vi med oss dukker eller bokel og lekte
der. Enjul, det var antagelig i 1943 eller 1944, ble
det avholdt juletefest i "bombekjelleren '. Det var
stor stas, alle hadde med seg mat og ddlike, og det
var en vellykket fest.

Noe dere sanns).nligvis ikLe ve1, er at de forsle
jentene i Norge (sA vidt jeg vet) i hvert fall i Oslo
som var med i musikkorps og spilte hom, var fia
Valercnga, nermere bestemt Sverigesgt lT.

Etter higen na{ alt begynte a normalisere seg, ble
Veierenga Skoles Guttemusikkorps fort stablet pi

Algang 7 nt 3

bena. Liv ogjeg (Randi) var veldig ivrige, og
ville gjeme vere med i korpset, men NEMet
var ikke tale om, dette var bare for gutter, kan-
s(e kunne ft bere duskene pA fanen da? NEI!,
det sl:ulle guttene gore.

SA fikk vi vite at et musikkorps var i ferd med A
ta form i Framfulkingen som hadde tilhold i Jar-
len gefden pa Galgeberg, og vi var raske fil a
melde rir interesse. Jo da vi kom inn som spi-
ranter, og etter kort tid var vi med i korpset. Liv
med althom og Randi med bass. Vi hadde en
kjempefin tid, vi spilte 1. mai og hadde kooser-
ter og vi var ogsA pa leir i Danmark med korp-
set.

Pd plass i Ft.rmfylkingen med blankpolert mes-
sing. Ltu med ulthotn og Ltu med bass.

?
l ' l

Enfest i tiululdsromtuet under krige .
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YAkrcnga Historielag Pd interne :

E-nait: vad€Ensa.histlae@c2i.nct

hjeinm€side: hitp JAome.czinettuaalhist

Bankkonto: 0530 04 78222

Bskene "Vilerenga bydel m€d sjel" , "l'ra Sotahjomet ril Bo-

hen€n og Historielagets flotte kalender for 2005 €i selvsagt e

Ja kjopt. D;€kte hos veleretga Histo.ielag, eller Kafe Eno,

v erenga Blomster og i bokhandelen pa Fvntikktorget!

Leder: Even Haugseth
Nestleder: Knut Roar Westbye
Kasserer: Bjomcranlund
Seketaer: Bjffg Staal
Stlremedlem: Bjom Arild Qerdalen

Varamedlem: Ame Mustad Sorcnsen
Varamedlem: Unni Granlund

Arbeidsgrupper i historielaget:

Utgivelse av bildekalender;
Kontakt Bve. Haugseth tlf. 22 57 OI 66

Fotoguppe fotograferins, imsarnling og

avfotografeiing av bilder:
Kontakt Bjsm Grelund tlf 22683405

Idr€ttsgmppe - om bydelens idrettsmiljs

Kotrtakr Bjsm Arild Gjerdalen tlf9o 91 92 50

Itrtervjugupp€ - interjue interq$nle m€tln€sker

Kontake Bjrrg Staal tlf. 22 61 40 33

Kontak Knut Roar westbye tlf 22174884, mob 90831966

Eposti koarb@online-no

Mstekalenderen

9.-10, oktober fotoutstilling i Galgeberg 2.

Kl 12.00-16.00 begge dager.

15. november kt 19.00 medlemsmote' Sted:

Eldresenteret i Iledemarksgata 23.

Torbjorn Greipsland skal fortelle om den

Norske utvandring til Amerika. Med vekt pdl

ale Nordmenn som satt i fangeleir under bor-
gerkrigen.

3

Kr 60,-

Historielaget efterlyser:

> Gamle lek€r

> Flere bilder

+ Flere historier

+ Flere gamle gienstander

> Nye lokaler

Ta gierne kontakt med oss. Alt er av interesse,

Slik at vi kan fi nye spennende objekter til ut-

stillingen viLr til hosten.

Kr 399,


