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Vi har fitt lire noen artige bilder etter fotograf Kail Magnus Madsen. Hardangervidda 1936.

lkoner for hvert sitt jubileum 1905,

Vilcrenga skole 1895 og frigjoringa 1945,



Det skjer mye i Bydel Gamle Oslo

Det er for tida et hq'1 aktivitetsniva i Bydel Gam-
le Oslo, og mindre kommer det ikke t a bli
{iamover. Bygginga i Bjorvika har bare se vidt
begynt. Bygginga i Stiklestadkvartalet pi Gron-
land er godt i gang. OBOS har presentcrt planeoe
for den nye "Kva:merbyen". "Ensjsbyen" harvi
alle.ede hort om en shurd. Vi leser i avisen om at
politikeme er villige til e sp)'tte ind millioner til
oppllstning av parken pa Klosterenga. Fengseiet
har behov for mer plass, og vii bygge ned
Botsparken. ?lan- og bygningsetaten har gatt inn
for OBOS sin plan for dving og nybygging ved
Sotahjomet. Ved kolonihagen er alle blokkene
over Gjovikbanen snad ferdige. Innerst i Et-
terstadgata er det det nye boligkomplekset under
oppforing. I Galgeberg 2 har bydelspolitikeme
besleml at dcr f lone lokalel .om historielaget
brukte ved fotoutslillinga i 2004, skal tas i bruk
som barnehage. Og vi kunne fortsette e ramse
opp mye mer enn det1e.

Midt oppi alt dette er det enda vikligere for bebo-
eforeninger og historielag i folge med pi hva
.um skjer i narmiljoet. Det er vilt ig at r i enga'
sjerer oss og pivirker der det er mulig. Historiela-
genc har ie1mest en pli-kt ti1 i s)'nliggjere det
som frnnes av lokal historie. Vful arbeide pi dette
omr;dct har fon l i l  (n slags oppblomslriog 3v
interessen lbr lokalhisto en pA VAlerenga, og det
er med glede vi i dag teller godt over 300 med-
lernmer. Felles for dc fleste av disse er al de bryr
seg om bydelen de er oppvokst i og/ellcr bor i.

Bydelspolitikeme vire har ogse hgt merke til
oss. De vet at medlemsnstene, fotoutstillinga og
bydelsvandringa trekker et belydelig antall inter-
esserte. De har sett at vi klarer 6 engasjete folk i
omradet og at dette er posilivt fo. bydolen- Det
legges ogse ned el betydcljg antall limer i frivillig
innsats hos oss. Vi har derfor ogsa blitt tilgode-
sett med fiivillighetsmidlcr fra bydelen de siste
ara- Delte er vi ogsa selvt'olgelig veldig taklnem-
lige for.

For bare ct par er siden brukte Bydel Gamle Oslo
et i(te betydclig belsp t A rcnovere det gamle

t44r' Slaugre&

herskapshuset pi Galgeberg 2, Da det flotte huset
sto f-erdig, ble det sk6lt i champagne og sagt store
ord om bydelens nye "kulturhus". Mar hadde lett
et flott sted med gode lysforhold for bl.a. utstil-
linger eller utleie til selskaper. Histodelaget fikk
nlte godt av dctte "kultuhuset" 2 ganger. Vi lei
de det til et medlemsmote og t vir a ige fotout-
slilling i fioi. I Ar hadde vi bestill huset til ny fo-
toutstilling i oklober. SAnn ble det dessv€.re ikke,
for i somner fikk vi beskjed av byd€len at hele
huset skulle tas i huk som bamehage, og at vi
derfor ilke L-unnc leie det. PA Galgeberg brokes
ni to av bydelens flotteste lokaler, Galgeberg 2
og Akebergveien 23 til bamehager. Vi forstir at
det er behov for bamehager ogsi i vir bydel, men
vi mA fi lov til i gjore oppmerksom pe at det fak-
tisk finnes andre aldcrsgntpper i denne bydelen
ogse. Man legger pe denne mitcn beslag pi hele
dette orftedet tii bamehagelbrnal.

llostaLlivitetene i histo elaget har startet opp tor
lengst. Vi var representert pA idernasjonal torg-
dag med l1ott stand i Smalgangen pa Grrnland.
Hyggclig var det at flere stakk innom og viste
irteresse for oss. Det har vert apen dag pA ganrlc-
hjemmet hvor vi ogsi hadde stand.

Stlret konmer til a v@re representert pa mote
som vellet har irll*alt til, aagacnde tryggesaken
ved Sotahjomel. Lsrdag 15. og soodag 16. okto-
ber stAr foloutstillinga vir for tur- Dea blir pga.
dot ovemevnte fl]'ttet til ptestegArdcn. Vi Ier der
noe mindre plass enn vi hadde pa Galgeberg, men
vi fir gjore det beste ut av det. Mandag 2l. no-
vember er det klafi for n).tt medlemsmr*e pe Se-
nio$enteret igjen. Der skal Petter Hafines fortelle
oln det gamle tealeret pA Kongshamn. ElterpA
skal det bli mulighet for i gjenoppleve gamle vi-
ser og slagere, sa ta med sangstemme og briller.
SbTct onsker velkommen til de kominende ar-
rangemenler.
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HUSK VAR F'OTOUTSTILLING!

LORDAG 15. OG SONDAG 16. OKTOBER

BEGGE DAGER FRA KL 12.00 TIL KL 16.00

PA PRESTEGARDEN (KONFIRMANTSAIEN)

Jarle Teigoy og Bjsn Arild cjerdalen reklame.er for bydelen og inviterer til fotouts.illinga.

Dette er fallisk et jubileumsar med mal1ge jubile-
er. Det kan ne mes unionsopplssninga 1 00 Ar, fri-
gjoringa i 1945 60 6r og ikke minst er skolen ver
110 ar.
Vi regner med 6 ha et utvalg av bilder og saker
som prcsenterer ulike sider av sjela var i ulike mil-
jseL

Vire eksklusive album med kopier av alle vire
bilder blir utlagt og det blir muligheter for 6 kjope
egeoproduserte kopier der til en rimelig penge.

Vi setter ogse sbr pris pa at dere leter i skufer og
skap ette gamle fotografier og ellers ting som er av
lnteresse.

Vaffelpressa og kaffemaskinen skal sorge lbr nod-
vendig emering og kanskje bidra til "husker du
stemning" til vi me slukke lyset og stenge dora.

Vilerenga Historielag var rcpresentert med
egen stand pe Internasjonal Torgdag Gronland
lordaE2718.

Anne Teppen og Unni Granlund tai imot be-
sokende.

*88*.d
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"GAMMEL ARGANG' Bjorg staal

Pe$onbiler va. ikke noe vanlig syn pi V6lerenga
i mellomkrigslida. Om noen hadde mulighet til a
skaffe seg ct kjsretlry, si ble dct nok en gammel
utrangert modell lik den pe lbtografiel. Men da
faren min Adolf Gundersen i Stromsveien 44,
stilte opp med denne "sportsmodellen", vakte det
en del oppmerksomhet i nabolaget- Nyanskaffel-
sen var ikte akluiat noen dollarglis, men det var
denne far hadde rid til og vi var fomsyd med
de1. Jeg har ikkc noe greie pi biler av denne ty-
pen , men det jeg husker var at me.kel var Over-
land Wippet, utstld med kalesje, brcdt stigtdnn,
hindbrekk pi l.ttersida og stot reservehjul bak.
Gutta i gerden vAr var fele 1il i kaste slengord 1il
oss nar vi skulle ut i kjore. Sarrlig gikk dette ut
over sssteren min Ella, som dert gang var j 14-15
6rs alderen , og veldig nalagende

"Har du tatt med deg stega" ropte dc nar vi
sk-ulle enlre biler. Det var ikl<e til 5 komme fra a1
bilen bade var hoy og stor, menjcg syntes den
var veldig flott. Dette var i midten av tredvea@
og jeg skulle begyme pa Valerengen skole det
aret - i 1936. Vi hadde ikke bilen lenger enn til
1940, den ble solgt da krigen brst ut og tyskemc
okli.-uplrrte Norye. Men 1il tross for at bilen var
gammel gikk den upillagelig, og vi hadde mange
fine turer med den, blant annet til Arttngen hvor
vi la i telt. Den lengste tu1en var til Holatd, der vi
I'eriefie pa en lilcn gerd som het "Maurtu[".

Adolf Gundersen ved rattet og kona itgeborg i
baksetet pi vei til Holand.

Hcr  e r  v ipd  ve i  t i l  Ho land i l s l 6 - j eg  s t ) re i '
gl isel. mens mor og I l la sif lcr i  bal.elel

Junior Norgesmestre 1961

Bak fra v: Terje Gundersen, Ame
Mikkelsen, Bjom Olsen, Adld Sol-
berg, Petter Eidet, Odd Henning,
Rodney fuise.

Foran fra v: Odd Sl.vcrsen, Jan Kock
(Johansen), Egil Thomy, Svein lar-
stad, SveiD Nomann Hansen, Leif
S).versen (Larsen).

Lagleder Try1a og Arild Torkildsen
var ikke med pi bildct som Arild Sol-
berg har lant oss.
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I september 2004 fikk medlemmene tilsendt et
skjema med en del sparsmil argaende tilhorig-
het pi Vilercnga nir det angAr familie, oppvekst,
skolegang med mer.

Vi onsker ogsd at medlemmene r ille dele 'i-ne
opplevelser fia skole, fritid, arbeid med oss- Det
er kommet en del skjemae. i retur, og det er vi
veldig glade over - men, det er jentene som er
flinkest til i svare. I-Ivor blir gutta av?

Nir det gjelder aldercn pi dem som har svart kan
vi notere at den )'ngste er fodt i 1961, den eldste i
1920. - se her er det faktisk en aldersforskjell pi
60 6r! Da sier det seg selv at erfaringene fia sko-
le og oppvekst er forskjellig. Men tross all, vi fin-
ner mange lik:heter i de svarene som er irntom-
met, og vi skal peke pi noen av dem.

De fleste har gatt pa Valerenga skole, veldig
mange er bAde dopt og konfirmed i Valereng€n
kirke, hvor de ogsa gikk pA sondagsskolen. Frel-

Dagny Madsen med bama Erik og tnger l9l6

Fotograf Karl Magnus Madsen

sesa(neens og Eben Esers sondagsskoler, samt
ynglingeforeningen er ogsa nevnt. Speideren star
i en ser.ti l l ing og bide jenter og gutter r ar ivrigc
deltakere i de ulike organisasjonene. Andre fri-
tidsalliviteter var I eks. pikekoret pi skolen, men
den stoNte interessen var nok knlttet til idretten.
VIF hadde mcdlemmer i alle alderslJasser, og
fotball, handball og skoyter sto holt i kuls. Dcss-
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Sporreskjema - oppsummering av innkomne svar.
Bjorg Staal

uten hadde Vilerenga ct par gode krmstlopersker
som var tilsluttet Jordal I.F.

N6r det gjelder de som hadde sin skolegang under
kigen, er det mange som forteller om de vanskeli-
ge loLa-lforholdene skoleklassene hadde. Overlerer
og lererc blir berommet for A ha taklet disse for-
holdene bra.

N6r det gjelder atmosfa:ren og samholdet pi Vile-
renga er det ingen forskjell pi hva de eldste eller
de yogste forteller. Her er enigheten stor om at Va-
lerenga var et llott sted e vokse opp, her tok folk
vare pi hverandre.

Nir det gjelder sporsmelet om ner familien kom til
Vilerenga, er det flere som opplyser at bede for-
eldre, besteforeldre og oldeforeldre har v@rt bebo-
ere her i generasj oner.

Noen har l lyttet. mcn har kommet ti lbake igien.

Hva har se spsrreskjemaene resultert i? Jo vi har
fitt et godt innblikk i det folkelige livet pe Vele-
renga gjennom flere generasjoner- Vi har ogsA fitt
tilgang til den enkeltes historie og fitt lov til 6
publisere deres opplevelser i medlemsbladet vart.
Og vi har fitt muligheten til a ai,-fotoglaferc bilder
med forskjellige motiver som er av stor interesse
for historielaget. Mange av bildene fir man se
igjen pi kommende fotoutstillinger.

Historielagets sqre har ogse fitt en del forslag til
prcgrarn fbr medlemsmoter, og det sier vi takk til.

Jentenepa tmdl €n€bakk pa 1930 tallet.

Fologral Karl Magnus Madsen



Vilerenga skole er 110 ir 18. oktober

Bildet og teksten er hentet fra 50 ar i hjertet av Valerenga

De hoyeste autoriteter i stat og by motes pe VAle-
renga. Fredag den 18. okober 1895 gikt en strsm
av festkledde mennesker til Vilerenga. Den nye
skolen, p6 den tid den storste i byen, skulle im-
vies. Da klokken naermet seg l, var en tallrik ska-
rc samlet i g)'rnnastikksalen, som val vakkert
plntet med flagg, girlander og vimpler.

Blant de inobudne la en merke til den fungerende
kirkeminister, statsrid Smedal, stiftamtmann
Rye, borgemester I-Ion! stiftsprost Bruun, borger-
mesteme Cbristie og Hom, viseordfsreren, gros-
serer Sunde, medlemmer av formanns og repre-
sentantskap, skolesqte o- 11.

I)en nye overlrter, Fredrik Daldorf, hadde dan-
net et kor av skolens lerere og leerennner. Presis
kl 1 stemte koret i: "Lover den herre, den mektige
konge med ere!"

Noen opplysninger om denne nye skole. Til Vile-
renga skole ble det kjopt inn toml i henltold 1il
vedtak av kommunestyret av 10. desember 1891.

Den uodvendige bevilgnirg til oppl-orirg av bl g-

ningen ble si gitt ved vedtak av 23. februar 1893.
Til tomten ble bevilget 28300 krcnel og til byg-
ningene 336000 kroner.

Arbeidene der har vert ledet av en komite som
har bestAtt av sladskonduklsren som formarm og
D'hrr. murmester Hofl, medlem av formarmska-
pet, og advokat Ingar Nilsen, meillem av skole-
st Tet- Arbeidene ble satt i gang i juni 1893 og
skolen ble tatt i bruk i ver (1895).

Arkitekt Paul Due har levert tegningene og v€rt
a$eidets arkiteld, og mwmester Thune har som
enlreprenor hatL opploringen av samtlige byg-
nnger.

Skolebygningen inneholdcr i 3 etasjer 32 klasse-
rom foruten kontor med forverelse for overlere_
ren, lierer og lererimevaerelser samt matedal-
rom og rom for samlingele, foruten at skolekjok-
ken er innredet i loftetasjen- Skolen sokes av bam
fta Vilerenga og er beregnet A skulle gi plass for
1430 bam.
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Innvielsen - 1895

Fredag 18. olaober ahen hundr- og ninilem.
De val glade, de var svette, da de endelig kom ftem.

De gikk irm i skolens gymsal, litt for ett var klokken da.
Der var stadsrid, der var pastor for i innvi' V6'lenga.

Salen pyntet med girlander, flagg og vimple4 for et s).n.
Velerenga var pe den tid storste skolen her i by'n.

Overlerer Fredrik Daldorf, dirigerte skolens kor.
Si kom r6dmann Hom og talte. Han sa disse ipningsord.

"Her i dag har vi gitt mote," sternmen dirret lett av fiyd,
"fbr at unge giernom tiden lerer Gudsfrykt, sed og dyd."

Etter talen slnger koret Gustav Jensens valoe sang.
Fomannen i skolesbaet taler med engasjement.

Pastor Sommerfeldt tok utgangspunkt i deile skriftstedet.
"Huset bygges hell lbrgieves om ei Herren bygger det-"

"tlerre signe du i dde." Skolekoret stemte i.
Valerenga var irmviet, holtidsstunden var forbi.

Flringsanlegg, skoleljokken, gjestene gikk for i se.
De ble budt pe en forfrisknirg i la:rerimeverelset.

Det var tatt et lofl som byen hadde megen @re av.
Da kommunen gjorde vedtak om 6 bygge V5'lenga.

Mer pdvat kom personalet sammen til en hyggestund.
Den som da holdt kveldens tale, var en sksyer, Lina Lund.

"Gi at enheten mA ride for da trives fteden best."
Det var ord som de likl med seg fra den forste liprefest.

Christine Melbye er meget opptatt ay Vilerenga og
historien. Hun ga oss "Sangel om Vilerenga" som ble
giengitt pi side 124 i bydelsboka vir, Uheldigvis med
galt fornavn. Der stir Cathrine i stedet for Christine.
Dette beklager vi.

Knut Roar
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Knut Roar

Christine Melbye

Da skolen fylte 100 6r og vi hadde stor
feiring- skrer jeg noen sanger. Blant an-
net en om hvordan selve apningsseremo-
nien hadde ren i 1895. Stoffer fanrjeg i
jubileumsbol,en fia 1945. "50 ar i hjenet
av Vilerenga" Atjeg valgte melodien
"Stenka Rasin" og at den inneholder
marge sitater fra jubileumsboken. var lia
min side ment ircnisk. Sangen skrevjeg
som en inspirasjon til mine kollegaer.

Ilistorielaset rned egen DVD

Overl€creme Aannerud (tv) og Daldorf



Bilder fra Fredrik og Helga Strandes album (fra 1904 og utover)
Mene Skurerud eier disse bjtdene og har gin opptysninsene 10.5.2003.

Frcdrik Kristian Strande var firdt i Strandveien g,
Tromso, i 1 872- Han kom til Kristiania i I 895.
Helga Elise Strande var fsdt i Enebakkveien 29
(Svendengen) i 1880. De giftet seg 5. november
I 904 og bodde fsrst i Theresegate 42, men fl),ttet
til Enebakkveien 29 i 1910. De bodde der til
I 8. 1 0. I 93 3 . Da mAtte de fll'tte for huset skulle
nves.

tnebakheien 2a rSvendengenl ble bygger rundt
I 850- opprinnelig pA I | - clasie. Der ble kalr el
lokkehus, og hofie itnunder Svendengen tegl-
verk. I 1858 ble det skilt ut som egen eiendom
med ti miil tomt. Bokhandler Johan Dahl og hans
l-amilie bodde her fta ca. 1864. Dal s enke,
tmmc Dal solgle huser i 1877 rj l bremevbs_
handler A. Isachsen. Han bygget pa huset en liil
affren etasje og giorde huset om til utlei€bolig
med fire treroms leiligheter, to i hver etasje. I
sideb)gningcD som 16 ut mol Fnebakkleien, \ar
det en etasje med k\.ist med to ethoms leiligheter.
Leieboeme fl]4tet inn vArcn 1878. Rundl 1900
ble sidebygningen gjort om til en toroms leilig_
het, og rundt 1925 ble denne giort om 1il en G-
roms leil igher. Der blc ikte gjon hygningsmessi_
ge forandringer av hovedhuset etter 1 878, borlsett
fta at det ble lagt inn elektrisk lys i siste halvdel
av 1916 i begge hus.
Det fantes ogsa lave, bryggerhus og pdveter
(utedo) pA eiendommen. I ruerheten av huser var
hagen opparbeidet med trer, blomster, busker og

plen.

Siste familie flyttet fia Enebakkveien 29 1 5 . mai
I 934. Husene ble revet for A plass til Svenengen
borettslag (Enebakkveien 25) der imfllttingin be_
gynte 15. februar 1935-

I hagen i Enebal*veien 29 ca. 1918. t7.iei Hans
Chrjstiatr Schulz (i 1872) vai lerer pA Va.iercrga sKo_
le og bodde i m. 29 sammel med sin kone, fem dot,
rc og qeoestepike ca. 1100 1921. Hei er han sam-
meo nled te ar- sine fcm dotte (eldste og yngste bod
J_e l: l l :, s,edr: Bodil (r. tt02..5iJ.et (r r,ro+r og c,a
( t  190n. loran t i l  hayrc er naLoens &rrer Randi
Strande g. S'-vertsen (1911 - 1993). Hun hat besok
av sin fetter og kushe Ame (t 1910) og Eva (1916 -
1994) Sotensen.
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Randi Strandes baindom og ungdom i Enebakkveien 29.

Min mor, Randi S).vertsen fortalt om sin bamdom
og oppvekst i Enebakkveien 29 til meg vfuen
1 992. Da var hun 8 I dr. Hun dode et ar senere.

Randi (f. 1911) var yngste bam av Fred k Strande
(f. 1872 i Tromso) og Helga Elise Strande (f. 1880
i Enebakkveien 29).

Hun hadde to eldre brsdre: Bjame (f 1905) og Erik
(f 1907).

Mor fortalte:

Vi hadde en fin bamdorn og ungdomstid. Foreldre-
ne vAre var snille, og vi var ekstra heldige fordi

4qtq4 Ludvis Pedemen (1849 - I 938) os Anne Hei€ne P€der-
sen f l-Ienrikser (1855 - 1934) sanrmen ned bamebma sjne pa
Anlor Pederse.s 70 arsdag 23. rnai i 919. Bild€t er tatt i hagen
til Enebal<lveien 29. Planlesie.det (h€stakittet) va. 58 mete.
langt og 1,50 rneter holt. Barnebama er i lorste rekke lra venst-
re: Randi Strarde g. S).,'eds€n (1911 - 1993), Thor Pede.sen
(1915 ca. r976), Eva Sorensen s- Johdsen (1916 1994),
Ellen Zaptre g. Floer(1916 - 1991), Astrid Zapfle g. Svendsen
(1 907 - I 989). Andre rekke fra venstre: Rolf Zapffe ( 1905 -
1982), Erik Strdde (1907 - 1991), Ame Ss.ensen (t 1911) og
Bjarne Stand€ (1905 - 1984).

Bjme. Erik, og Randi Stnnde bodde i Enebakkveien 29 til
1933. Thor Pedersen boddedelvis hos sine besteforeldre iEne-
bakkveien 29 i sin bamdon. De andre bdna bodde ddre stedd
i Kristianitoslo.

bestemor og bestefar bodde i samme hus som oss.
Vi bodde i 2. etasje, og de bodde pd skri under
oss. Jeg var veldig mye hos dem da jeg voksle
opp. Det bodde lire familier i huset.

Enebakkveien 29 var et flott sted 6 vokse opp, s!er-
lig fordi huset var omgitt av en d mal stor have
med mange fonLjellige tr&r, blant alrnet mange
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Mette Skuterud

Randi Strande s- Syvertsen (1911 1993) i hagen i Ene-
bakkveien 29 ca i930. Hun var fsdt de. os bodde dq til hu.
var 22 ar, da huset ble .ever

Aukther. Det var et slort blomsterbed fomo huset,
og vi hadde ogse en kjgkkenbave med blant annet
kilrabi.

De andre husene pa eiendommen var podnerbolig
(der bodde en familie og der ble mor fsdt), vogn-
skiul, stall, utedoer og bryggerhus.

Haven gikk helt ned til St. Halvards bro. Dot var
husker, lysthus og krakker. Rlmdt haven var det
plankegjerde.

Om vinteren var det 11ft e $a pa ski, og hvefi ar
ble det arangert skirenn rundt i haven der a1le i
gaten deltok.

Pa Moktadhaugen hadde vi sklie. Molstadhaugen
li inntil jembanen pi venstre side for den gikk
ned til Kvemerbakken. Toppen er kuttet av n6.



Randi Strandes barndom

Sunshine Jazz band ca. 1930: Fra venste Tvenge, Erik
St.and€ (1907 199I ), Henriksen og Bjame Strande ( 1905 -
1984).

Bjlde fra Aase og Erik Strandes album.

Leiligheten vi bodde i, hadde kjskl<en og tre
rom: bestestue, spiscstuc og soverom.

Jeg delte soverom rned mor og far til jeg var
omtrent I 7 ar. Etter det sov jeg i bestestuen. Da
mitte jeg bere sengeklzeme mine inn pA mors
og lars seng hrer morgen og hente dem igjen
om krelden. Det rar reldig upraklisk og rung-
vint.

Guttene sov i spisestuen som var et rcm pe 33
n12. Bjame sov pa en "engelsk sofa" som ble
gjort om til seng ved i bl; vippct rundt. Edk sov
pa en divan. Spisebordet i eik sto midt pa gulvet.
Jeg kan ikke huske aonet enn at vi ailtid hadde
telefon. Telefonnummeret vAlt var 12536. Tele-
fonen hang pi veggen i spisestuen vcd fals store
flottc cik skrivebord med overskap. Far var b-v-
selger for Lilleborg fabrikker. Dessuten hadde
han agentur for eddik, sa har satt ofte og skrev
ved skivebordet.

I bestestuen sto pianoet. Biame var flink til a
spille pa det. Jeg hadde ikke dlmodighet til a
lere, sijeg spilte "vilf'. det vil si utcn noter.
Erik spilte mandolio, og i flere Ar spilte Bjame
og Erik i "Sunshile Jazz-band" sammen med to
kametater.

Mor var flinl11il i lage mat, men hun hadde alltid
kokle i alle selslaper (som det var mange av hjem-
me hos oss). Kokkekona het Arma Winther og bod-
de ogsi i Enebakkveien. Mor hadde fast vaskekone
som kom og tok storvasken. Hun hadde ogsa hus-
hjelp som sov pe kjsl:ltenet i en sengebenk Dette
var en hgy kommode ulen skuffer. Man HLste opp
oversi og sengen "irlt" ut. Den var bred med plass
til to. Under sengen var det ben som ble slett ut.

Familien spiste alltid frokost ved kjirkkenbordel
som sto midt pA kjokkengulvet. Alle andre miitider
ble spist i spisestuen. Klokl<en 14.30 kom far hjem
lia jobb og vi bama kom 1ia skolen. Da spiste vi
middag- Mor stelte maten. Hudjelpen serverte og
spiste etterpA pa kjokkenet. Det hang en ngeklok-
ke under lampen over spisebordel. Ved hjelp av den
tilkalte mor hushjelpen.

Vi badet pi kjoklenet i en svarr sinkbalje. Nar vi
skulle bade, bie det fyrt opp pa kjokkenet, slik at det
ble godt og vamt der.

Mor strsk skjorter, stivet snippene og mansjettene.
Det var opptil atten *jorter av gangen.

Bjame og Erik gikk pe Velerengen skole. Far var
redd for at det skulle skje noe med meg der, sijeg
ble sendt til Berle pikeskole i Professor Dal sgate.
Der gill jeg i ri er og lol miJdelskolceksamen i
1928. Men hadde far visst om alle nmpestreke[e
jeg laerte der, hadde han blitt megel forskrekket.

Etter middelskoleeksamen gikkjeg pA ettfuig etter-
middagskurs for kvinncr pi Oslo Handelsgynnasi-
um. Det vm det eneste tilbudet av dette slaget for
kvinner. Mennene gikk dagtid og fikt et fullverdig
artiun.

Ijanuar 1930 begyrtejeg e sske arbeid som kontor-
damc. Dot var nedgangstider med stor arbeidslss-
het. Der det var ledig arbeid, stilte folk seg opp i ko
lia klokken syv om morgenen. De ble sluppet inn
etter hvert og fikk irlformere om hva slags utdannel-
se og praksis de hadde. Klokken ti var det opprop
om hvem som hadde lltt de ledige stillingene, Jeg
var heldig fordi far hadde el hmde som lrengte en
kontordame i sitt melengrosfima. Der blejeg an-
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Randi Strandes ...

satt. Lsrnlen var femti koner i mineden

I 1933 ble Enebaktveien 29 ekspropdert og den
18, oktober fl)4tet vi derfra. Mor hadde bodd der i
hele sitt liv- vi fl)ttet en uke 1br hun rylte 53 er.

Erik Strande (1907 r99l). Aase Strande f. Johansen Hartmann
(1910 1962) og ukjed i Ostmarka ifsrt VlF-gensere ca. 1934.

Bak ft: Bjorg Tendrup, Gerd Fredrikse& Unni Svendsen,
Laila Svetrdseq Inger Tonder, Inger Hakonsen, Tove Dahl,
Tovc Mathise4 Ada Skaret, Manja Nilsen, Gerd I-ind.

Fomn fv: Karin Jabnse& Randj Hoilvedt Marit Johansen,
Tove Ludvigsen

Festen ble holdl pA veh)fia pe Heyenhall 2715-
05. Vi hadde det hyggelig med v6re mimeboker
som var populere p6 den tiden og "husker du" fra
skoledagene. I 5 av elevene kom en helt fra Sta-
\anger. I lestkomileen Cerd. Randi. Unni og
Manja
Manja Bjo*hmd

QUIZ-KVELD I HISTORIELAGET

Bjorg Staal

Hostens aLliviteter i historielaget startet med en
quiz-kveld mandag 12. september.

At mstet ble holdt samtidig som et spermerde
slonhgsralg ble ar viklet. la ingcn demper pe
ftammstet. N@r 60 medlernmer - med stor inn-
satsvilje benket seg rundt bordene.

Hva arrangementkonitden hadd€ klekket ut av
fimrlige sporsmil, var det ingen som visste og
sperminger var pe topp blant alle deltakeme. For-
samlingen ble inndelt i lag, som i fellesskap sl-ulle
svare pA, sporsmilene som ble lest opp. NAr alle
lagene hadde besvart de 26 aktuelle spsNmeiene,
ble fasiten konhollert av et av nabolagene. Fordi
det var foiste gang en slik konkurranse ble holdt i
histodelaget, vat spsrsmelene konsentert om Ve-
lerenga.

Et "donmerpanel" gjemomgikk svarene, og laget
som hadde flest riktige frkk en premie.

Hvert lag matte ha et navn og fantasien slo til, hel
er de 8 lagene: "Jordal", "Galgeberg 3",
"Ingelierol-laget'', "Klanen", "Sota-Hjornet", "A-
Grenda-'. "Superlaget-- og "Audun og dameoe'-.

Det var "Audrm og damene" som stakk av med
seiercn og gevinsten var ei T-skjorte med Vile-
renga Historielags logo til hver.

fljernene bak konl-urransen og giemornforingen
av denne var Grete Mosbakk og Grethe Sandmoen

som ogsi hkk hver sin T-skjorte.

Even Haugseth lakk€t deltakeme for imsatsen og
snsket vel mott til [este samling som blL fotout-
stillingen 15. og 16. oklober.

Viktig melding!
Husk medlemsmtte 21. november 2005 kl
19,00 i Seniorsenterel.

Peter" Haitnes forteller om Kongshavn,

Det blir et mote med mye sang og spill. Sang-
hefter vil bli laget og Bjarne Arctander vil ak-
kompagnere pA tekkspill. Si mst opp med den
stemmen du har. Og som vanlig kaffe og vafler.

Kla$se 7b Vehcnga skole 50 ers iubileum
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ArgangSnn3-2005

0658 Oslo

Vdlercnga Historielag pa itkwtl:

t-nail: YMleMe4nistlag@czidet

hjenmeside: hrtpthorne.c2i.netlvmlhisl

Bekkonto:0530 04 78222

Bokene 'ryAlererga bydel ned sjel" , 'Tra Sotahjomct .il Bo-
h€men og llistoricl.sets flotte kal€nder for 2005 er selvsast e
fil kjspi Dneke hos vabrenga Historielag, eiler Kafe Eno,
YAlerenAa Blomster og j bokhandelen pe F)r-stikktorget!

Ledcr: Even Haugseth
Nestleder: Iclut Roar Westbye
Kasseler Bjom Gianlund
Sekret@r: Bjorg Staal
Stlremedlem: Bjsm Arild cjerdalen

Varamedlem: Ame Mustad Sorcnsen
Vanmedlem: Unni Gmnlmd

Arbeidsgrupper i historielaget:

Utgivelsc av bildekaletrder:
Kontatt: Even Haugseih ttf. 22 57 01 66

Fotogruppe - fotoaraferin& iDnsamling og
avfologafering av bilder:
Kontakf Bjom Gra.lu.d rlf.22 6A 34 05

Idredss.uppe - on bydelens idrettsmiljo
Kontakt: Bjom Arild cjerdalen.r 90 91 92 50

Intervjugruppe intewjue interessante nennesker
Kontakt: Bjors Sbal tlf. 22 61 40 33

Kontakr Knut Roe westbye tlf 22174884, mob 9083 1966

Epost kroarb@onlinero

Mofekalenderen 2005
15 og 16/10 Fotoutstilling i Konlirmantsalen
Prestegerden

2Ull kl 19.00 Medlemsmote med foredrag,
sang og spill.

Medlemsmotene blir ayholdt i Seniorsenteret i
Hedmarksgata.

Not6r dato og sted!

Ilistorielaqet etterlvser

Alt som kan ha med 1905 i gjore, Historier,
slekt, gienstander. Kler ellei bilder fra denne
tida. Ilovedtema for fotoutstillingcn blir 1905
og 1945. Men selvfolgelig mye annet. Kontakt
Knut Roar 90831966

KALEIIDER

2006
Kr 60,-

Alna (Loelva) Karsten Solve Nilsen
Onsdag 7. september
lanserte Karsten Sglve
Nilsen sin vaoddngs
og historiebok om Alna
(Loelva). Karsten er
kient foredngsholder
og har vert hos oss
med samme lema for-
uten om teglverkene.
Boka er veldig flott og
egner seg godt til en
vanddng Ila Kv@mer

til kildene til AlIra. Alle steder er behorig beskrc-
vet. Flott julegave.

Krut Roar

Kr 250, Kr )50,-


