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Flott flJrfoto av Nygaard teglverk fra 1951. Bildet er utlant av Lars Rogstad, Byarkiyet.

Se egen omtale pA side 15.

VELKOMMEN !
Vir Srlige store fotoutstilling anangeres l6dag 13. og sgndag 14. oktober.

Begge dager fra kl 12.00 til kl 16.00.
Denne gang i menighetssalen i kirken, med enda stgrre plass.

Det blir salg av vafler, kaffe.
Kanskje det blir ny kalender for 2008 og ny VIF dvd for salg pi utstillingen.
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Fotoutstilline i kirka

tt4n Slaug.erh

13. og 14. oktober er det klafi for ny fotoutstilling
i regi av hjstorielaget. Del er igien pe l ide a \ i\e
fram en de1 fta det .ikholdige arkivet vi har bygget
opp siden oppllafien i 1992. Det erogri hyggelig
6lunne annonsere at ri ogsa i ir har en del nle
godbiter som alle bor fa med seg For at vi skal

vere sikre pe at det blir nok plass, vil vi i tu prove

ut ktuka som utstillingslokale.

I mai i 6r var flere av dere med da vi satte opp det

kulturhistorisk skiltet pe Sotahjomet. Vi er stolte
over at vi fikk til et samtubeid mellom WF og
Oslo Byes Vel, og at dette spesielle stedet ble
merket en gang for alle. L nder denne \eremonien

dukket det opp en person som el svert viktig for
oss, nemlig bamebamet til fru Berger som drev
Sotakafben i mange er. Vi har fett IAne gienstander
og bilder og vil forspke i gienskape hvordan det si

ut pa kaGen. Dere har ni en unik mulighet til i fi
se dette.

Vilerenga Bydelshus i Hedmarksgata 2 vil gjeme

markere at det er 20 ar siden overtalGlsen av
huset. Siden den gang har det blitt fofttndlet fra A
r ere ei rpme ti l a bli et akrivt og \ iktjp
samlingssted i bydelen. Det var med et skrik at
huset ble reddet fra riving. Vi har sanrlet god
dokumentasj otr om huset, okkupasjonen,
redningsaksjonen og oppussinga som ogse blir e
fin]Ie pa utstillinga.

I tillegg blir det selvfolgelig stilt ut bilder av hus

og gater, fra arbeid og ftitid, skole og kirke, i&ett
og foreningsliv pi Vllerenga. De arkivbildene det

ikke er plass til i henge opp, kan sees i framlaSle
album. For de som lurer pe slekt fra Valerenga og
ellers, vil en kunne fi hjelp og tips om dette

Utstillingen er som den pleier, gratis. Vi hAper dog

at loddsalget gar strykende. Tallet vere v6[e

trofaste damer pA kjokkenet, blir det som vanlig
salg av kaffe, brus og vafler. Stand for salg av
vire egne effektef blir det ogse. Det ser ogse i Ar
ut for at vi fe{ neste ars bildekalender klar, og i
den er det ogsa mange flotte bilder fra Vilerenga.
Mulighet for fe kjopt inn Arcts julehilsen til slekt
og venner der altse.

Si fra til andrc som mafte ha interesse av i
komme. Vi Onsker a1le venner av Valerenga og
andre nysgjerige velkommen!

Vi sees i Valerenga kirke lordag og sondag atrdre
helg i oktober mellom kl. 12 og 16.

Vi kalte han "Skjeggen"
Han gikk hver dag Enebatkveien til Galgeberg
om morgenen og tilbake pe eftemiddagen, muli-
gens til Ryen. Han pleide e fe matpakke hos rioen
i Enebitklveien 648. Er det noen som har en his-
torie e fortelle?

Knut Roar



*VALERENGA sKoLE I vAR,E HJERTER-

Bjorg Staal

Efter flere oppfordringer og Onsker kunne VAle-
renga Historielag endelig invitere til omvisning pa
Vdlererga skole, mandag 17. september. Opp til
flerc klasser var sanlet i skolegirden da "klokka
klang" og vi kunne ma$jere inn til timen. Vi ble
loset inn i personalrommet, som gaNke fort ble alt-
for lite. Som vanlig mgtte medlemmene i historiela-
get frafi i  slon antall -elteren skjonnsmessi8 opp
telling kom vi til at det var godt over 100 som var
til stede denne kvelden.

Prcgrammet lagde seg selv; det var slcolen vi skulle
se og horc om. Rektor Mette Setre som selv had-
de gitt sine ? ir pi ViJerenga skole - ga oss en ori
entering om driften av skolen i dag. Det er vanske-
lig i sammenlikne den meten ungene blir under,'ist
pi ni i forhold til den tida da vi gikk der. For det
folste var skolen pusset opp og modemise for 140
mill.kr. Klasserom, korridorer, trapper med mer var
ominnredet, det var luftkondisjonering, lyse farger
og alt mulig modeme utstlr. Rektor var tydelig stolt

Da klokka klang.... . . . .

Gamle elever minnes garrfe tider

av skolen sin og av den innsatsen lercre, foreldre
og andrc giorde for at elevende skulle ha en god
.lolegang. Ogsi frit iden blir mn vare pi - og rom
et eksempel fortalte Mette Setre om en prcsjekt
som ble igangsatt for et par 6r siden - nemlig i
lere bama 6 gi p6 ski. Dette prosjektet blir ogse
viderefon ved al del gis muligbel ril 5 trene in-
nendors. VIF har ei skigruppe som er gienopp-
stett og denne gruppa mente at bama mefte lere e
ge pa ski og frkl igargsatt tiltak.

Rektor tok oss med pi en omvisning i klasserom,
bibliotek, datarom - og ikke minst opp pi det lille
musdet pe lofiet. Her ble det gjensyn rned bide
gammelt utstyr fra sloydsalen. *kole

kjokkenet og med ganrle pulter.

Ettelsom vi var sA mange ble forsamlingen delt i
2 grupper. Ei gruppe gikk rundt med rektor, mens
den andre $uppa ble drilla i quiz-sporsmel. Grcte
Mosbakk hadde laget noen vdene sporsmAl med
bakgrunn i bydelene Vilerenga, Kampen og
Grynland.

Denne kvelden ble et giens)'n med ei tid de fleste
av oss tenter pe med ulike folelse, men moro var
det le A vandre rutrdt i gangene og tenke pA at

Even takker Rektor Mette



Nedenstiende er to innlegg i boka Oslo og Akershus i nar fortid, utgitt av Det Norske
Samlaget i 1983. O Det Norske Samlaget 1983

INGEBORG ASPEGREN, fodt l9l3 i Sterige,

flyttet son bam inn ptr Vdlerenga. Hun kan

fortelle at mobbing av innfl!-ttere ikke er noe ry)tt
problem i Oslo. Smdlensgata 08 Opplandsgata er
bakgrunnen fot henne s milj 0s kilding.

Foto ldnt ar Arild Aspegren

INNFLYTTERFAMILIEN

Vi kom fra Sverige n:er Hrelsingborg til Oslo i
1915. Da var jeg to ar. Vi var en familie pA to
voksne og fue bam. Det var arbeidslgshet i
Sverige. Far var entrepenor, og mor var
sykepleierske. Ftu reiste i forveien ti1 Kristiania
for i undenoke om han kunne fe arbeide. Det var
bl a snakk om A bygge Sjomannskolen. Han fikk
arbeide, og vi gtorde oss i stand t A komme til
Norge. Vi barn hadde forhipninger om i komme
til et nytt hjem. Far hadde fatt en leilighet pe
@sLkanten. i Smalen.galen 12. Ne er b)gningen
revet og OBOS har overtatt. Det var Weng oppe
pi Bryn som eide alle girdene omkring. Han kom
en gang i mineden med hest og kjene, og i et
spann la han husleia. De ville ikke ha bam I
leiligheten, si far sa som sant var den gangen han
fikk den, at han var alene.

Vi kom reisende til IGistiania midt i juli,
det var ganske varnt pe toget, sA mor fikk en hel
kupe til oss. Da toget kom til Moss, mOtte far oss.

Da var vi se slitne av A sitte i den lille kupeen at
min bror sa til far "Stoppa toget, far". HarI ville
kjgre tilbake. Vi kom oss av toget i Kdstiania og
dro s6 den lange veien med hestedrcsje opp
giennom Bispegaten, der det var store kokshauger
pA begge sider. Mor hgstet oss og sa vi snart var
frerrme, men da vi stanset utenfor Smelensgaten,
sl mor en skokl med leieboere som sto a stirret pA
oss med hatske oyne. Mor hadde ikke opplevd noe
se fryktelig, hun horte de sa: "Svenskeradder, dra
tilbake."

BOSTED, FAMILIELW

l-eiligheten var ikke stor, det var et lite kjokken
med benk og vedkomf)ar, sovev€relse og stue, ca
40 m2, alt li over porten, og det var kaldt. Vi
brukte to primusapparater til maten. Hver mandag
vasket vi en hel sinkbalje full med toy pe
kjoklenel. og del mine .kure. med Bronnsipe.
Det var mange piper oinliring - renseri, stoperi,
baked - og derfor en god del forurensning. Alt
vasket tlry ble hengt pA snorer ute om somferen
og om virteren inne pA sovevierclset. A1t gikk sin
vante gang med sttrmpestopning hver morgen.

Vi fikk ofte frostsir pa hendene om
vinteren da vi ikke alltid passet pa vottene, men
mor visste rad for det ogsa. Vi bare satte hendene
under oss og udnefe, og dagen etterpl var vi like
he1e. Vi hadde ikke lege annet enn da min bror
fill( I) fu.. Han le .anmen med o.s fem i sarune
seng i tre uker. Ikke en av oss andre ble smiftet.
Jeg glemmer aldri hvordan de vasket hele huset

n

Trehuset er Smelensgata 12



etterpa - med lut - og brente sengetgyet se det
var lysebrunt.

Vi var aldd derlige til tross for at yi ill<e
hadde en ting som passet oss i kler. Mor gikk pi
auksjon og kjopte brukte sofie sjeviotsbukser
(statsunifomer). Av dem sydde hun bukser og
jald(er til oss, og stOvler hadde vi alltid. De var jo
bede store og tunge, men vi si fia virt vindu en
ensom mor som hadde fire sm6, de satt bestandig i
vinduet i bakgarden. De skifter pa med e bruke ett
par stovler sarnmen. Det var nesten ikke ett
menneske ute pe gaten som visste hva som gikk
for seg inne i girden. G6rdeieme hadde som regel
en kvinne til e passe pi at ingen kon inn i girden,
og som \5 ener at lrappene ble \ askel to ganger i
uken. De var hvitskute, likesa utedoen.

Mor matte i byen hver dag pe torget for e
kjope mat. Der gilk hun og koste seg og pratet
med bondene som var konmet med sine varer. Ja,
til og med kremllgte bestilte hun pi vinflasker, den
hadde vi pi tirtaen (blptkaken) med svisker hver
sondag. Hun hadde l@rt hushotdning, si vi fikk
god mat bestandig. En stor hane koslet 2 koner,
og det var nok til alle oss. Vi ble to til i IGisriania,
si vi var itte.

Det varjo et manissamfunn, sA mor turde
ikke spgrre etter faste penger, da far ikke kunne
arbeide nar det var kaldt. Man ner han hadde
arbeid, hjalp min far alle dem som han var
sanmen med. Han kom sent hjem, og vi barn se
lite til ham. Vi fikk Iift sjokolade,og vi tenkte ikke
mer over det, men forsto at vi mefte vuere snille
mot mor. Hun kunne ille 96 i butikken i gaten, for
hur ble ikke fo6tett; hur snakket skansk, og det
var jo litf "brekende". Ja, folk var lett og slert
dunme. De oversa henne ner hun sto i kO, men
mor hadde velt sykepleierske, se hun hevet seg
over det og rciste til byen, eller sendte oss ungene i
butikken. Vi hadde melkemann som kom hvet dag
og leverte melk. Vi bama gikk i skolehage, og det
var helt oppe ved Keyserlokl(a ved TOyen. Det
varte jo hele sommerel, og om hosten fikk vi
gulergtter, kil, pufe og blomster. Vi hadde ogse et
lite potetstykke oppe ved Helsfla; den gaog var det
kuer pa Etterstad og travbane. Vi var
sehforslalte med poteter og grgnnsaler.

SMALENS GATEN OG OPPLANDS GATEN

Den gaten vi bodde i, Smilensgaten, varjo en
rclI mlnpegate! men det var en trgst e yite at
Opplandsgaten (gaukegaten) var vere. Vi var pa
fortauet hele ettermiddage[ Nederst i gaten
kaltes det "Sfukus Karstensen". Het fra enden av
gaten kunne politiet holde Oye med alt som
foregikl< (todde de). Det var arbeidsloshet, se
mannfolkene sto hele dagen og kastet pA stikka.
Og i den potten var det mye penger, syntes vi
bam. Politiel gikk tre ganger om dagen gjemom
gaten, og ved den tiden var det ald.i noe e se.
@verst i gaten snudde politiet seg og se nedover,
bare et par bamehoder tittet ftem.

Jeg ma le n6r jeg tenter p6 hva Oslo
kornmune fant pi for i holde byen ren. De malte
veivesenets kjoretoyer, kjerrer, vogner og
sandkasser blelige med en oransje kant rundt_ Se
var det en plakat folan og bak pi vognene, hvor
det sto: "Ser De noen kaste papir pe gaten, se
meld det til ne1meste poliri". Jeg tror ikke de
fikk noen anmeldelser, for skiltene ble foft bote.

Det var vitrutsalg i enden av gaten, det
var en sjomann som hadde giftet seg med en som
hadde penger, og de drev utsalg. Kv&mer Brug
var nermeste kunde. Vi bama akte pe
spdtkanner som var klappet sammen, det var frne
akebrett. Det var ild<e ualmirmelig i se bam som
var borte fra skolen, kjgre hest med en halmlast
bak. Der var gjeme spdtkanner inni. Det varjo
mang en razzia der i Opplandsgaten, men de fant
ingen ting. De hadde spdten nede under en lem
der de hadde hestemokka.

SKOLE OG FRITID

Vi bam gikA pi sgndagsskole klokken halv to.
Vi hadde mange ganger darlig samvifiig-het, for
vi likte a ge i Ostmarka, og da hendte det at vi
var tidlig ute og kom forbi akkurat n6r
sondagsskolen sluttet. Vi folte oss skamfulle
fordi vr hadde s\iktet. Bi.kop Lunde \ar mye i
Vilerengen kirke da han bodde i bispeg5rden i
Gamlebyen. Den gikk nesten som en Beatles-
melodi den sangenjeg tent er pe Vi sang: ,,Et

solskinnsbam, et solskinnsbam, Gud vitjeg skal
vierc et solskinnsbam"

NAr vi skulle pe skolen eller i kirken,
mefte vi alltid passe pe e lgpe hele tiden. Hvis vi
gikk, kom ramperi med blikkbokser tulle av



splevann og skvettet pe vere hvite kjoler. Vi

hadde sjOmannskave og lue til, men pe den

sto det "Kgl Norsk Marine", det var nok det

som irdterte rampen mest, at vi ville vzere

no$ke.

Mine fem sosken var aldri bofie fra

skolen. Vi var sa ansvarsfulle Guttene viu
speidere. De vnr meget pa tur fl Aneby og

Solemskogel og kom om hgsten hjem med
fulle kasser med tytteb&r. Jeg gilik ogse pe

arbeidsstue og strikket stovekluter til Slottet.
Vi fikk 10 gre stykket, hvis jeg ikke huskef
fei1. Min bror halvsilte alle stgvlene v5.re. Det

1e altid ller i blot i et fat. Til 17. mai fikk vi
nye sandaler som min bror lagde. Da fikk vi

ogse et par tumsko som vi skulle ha pa oss
nir vi om sommeren var pA Hovedgya. Vi

hadde ingen i reise ril, for vi hadde ikke mye

brevskivnitrg med Sverige

vAR \TI MOT BEDRE KAR

vi varjo litt Erekjere, vi ville bodd bedre'
men tidene foranalret seg ikke se fort. Jeg gitk

hele Stromsveien oppover til et gartnen og
fikk lukearbeide, l0 Ore randen. Jeg kunne
tjene ca 1l kroner i uken. Jeg var ogse mye
hos en tante pe Hgyenhall, matte gA fta
Etterstad og oppover frem og tilbale, og
tjente I kone. Jeg arbeidet ogsi som
bamepasser, 5 kroner uken. Jeg hadde litt
besv?erligheter dajeg gikk ut av skolen og

oppsokte Afbeidskontoret. De spurte hvorfor
jeg het Nilsson. "Jo, jeg har sveNke
foreldre". De spufe om jeg var svensk eller
norsk. "Du fir ta med deg oppholdstillatelse
neste gang. Hvis det er se at du ikke er no6k,
har du ingen ting pa Arbeidskontoret A giole".

Jeg var se skuffet atjeg gikt hjem og gret.
"Nei", tenktejeg,'leg skal ta meg husposf'.
Da var det mange som ville ha meg. Jeg kom
til en familie i gerden ved siden av som ville

ha meg med ti1 Amedka Jeg tjente penger til
konfmnasjonsutstyr der. Mor kjopte en brukt
brudekjole til 2 kroner, den sydde vi om til

den peneste konflrrna.sj ons kjole.

Jeg gikt pA Kunst- og
Hendverksskolen i Ullevilweien om kvelden
fta 6 til 8,jeg var flink til A bgne. Det ble

ingen Amerika-tur. Far hadde ambisjoner for sine

bam, men vi mitte selv ta oss fiem. Brodrcne mine
gikk pi skolen om kvelden og i fullt arbeide o1n

dagen. De ble begge murmestere. Jeg hadde den ga[g

sa lyst til a bli ekspeditdse i Oslo Samvirkelag. Der

var de organiserte og fikk stor lonn, 125 kroner i

mlneden. Jeg kom ikke inn, siden de matte ha
middelskole de som da beg]'nte der. Jeg var se i

mange Ar knlttet til teaterbransjeq kjente og var

meget hos Lalla Carlsen. Se giftet jeg meg, og krigen

kom. Etter den begynte mitt egendige liv. Jeg er nu
pensjonist, bestemor til seks og oldemor til to. Jeg har

fett det bedre ennjeg kuntre ha dromt om. Jeg sier at

bare en har gett pa sondagsskole og afte er pe vanlig
skole, se greier en seg her i livet. Jeg har haft den store
glede i i ha rnin mor i live til hur var 87 ar, men aldd

sajeg henne imot, si i umyndiggjore oss gal evil
jeg ikte vite noe av. Da er nok de fleste ferdige med

livet, hvis de blir umyndiggjort.

ANNA BRAATHEN, fpdt 1897, savner mest av alt

samhoklet som hun oppleNde i det gamle Vdlerenga'
miljlet.

Jeg bor i dag pe et sykehjem som tilh{rrer Oslo

kommune, hi|r derfor god tid fl e tenke Tanken ger

a[tid tilbake til min barndom. Jeg er fodt 1897 pA

Veleretrga i et t]?isk a$eidetstrok Jeg synes allting
var hyggeligere den gan8, tross fattigdommen. Om

sommeren mente jeg dagene var lengre, lysere og
varmere.

Og sa var alle snille mot hverandre, det val

samkjensle. Det var ingen biler, men av og til kom det

en OlkjOrer med hest og vogn, og han tok det med ro.

Da llrp alle vi ungene etter ham og spurte om a fa sitte

pa. Vi fikk a tid det samme svaret, "i mora", sA han

fikk navnet "Moffa-Ka1"; det er nok mange som

husker ham.

Vi,lerenga kirke ble bygd i 1902, men for den

tid var det et stort jode der. Dit tok mor oss med om

sommeren, b6de sine egne og andres unger. Hun

hadde da med seg en stor pakle med tykke brodskiver

med sm6r pi, en pose med farin og en flaske vam.

Nir vi badde lekt en (lund. f ikL t i mal. oB men. \ i

spiste, satt mor og sang. Hun var flink til A synge' det
gikt mest i gamle kj@rlighetsviser. Dette jordet b1e

kalt "Salomon ' fordi han som eide det, het
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Salomonsen.

Mor ble enke da hun var 33 ir, med seks
barn fra ett Ar fl tretten; jeg var eldst, og som
pike da fikkjeg mye 6 gjgre. Det var ingen trygd.
Da matte vi ge til "Elias", som han ble kalt,
nlermere bestemt tbrsorgen. Mor ville ikle gA
alene, sAjeg matte bli med. Vi syntes det var en
skam. men mor hadde ineen annen unei.

Jeg huske. hun fikk I krone uka til hver
av oss, 6 krcner uka ble deti til seg selv fikk hun
ingen ting, hun skulle arbeide. Sa maftejeg passe
ungene, sA skolen ble det si som si med. Hver
gang mor hentet penger, ble det fest. Da matte jeg
gA i butikken. Jeg fil:k med 1 krone, men vi iikk
mye for pengene den gangen. HOr nA pe leksen
mor ga meg: "for 10 ore kaffe, 19 {tre godt smgr,
4 Ore sukkerbiter, 5 Ore kokt flOte og 5 smi
vdterkakef': og du si godt det smakte.

Vi savnet veldig far, han var en bra mann,
og vi hadde et pent hjem. Men se begynte mor A
selge unna det hun mente vi kunne unnvere. Det
syntes jeg var trist, men hun trengte jo penger.

En mann som het "Vengen" (Weng), eide
en masse hus der; han kom selv og hentet
husleien og da hadde han med seg et blikkspann
som han hadde pengene i. Vj horte ha1n lang vei,
fordi han raslet med spannet. Ja, han var ikke
nedig hvis det vai noen som ikke hadde penger.
Pengene skulle ligge pe bordet nar han innfant
seg.

Si kom en snill mann til prestegirden; det
var sosialistpresten Alfred Edksen. Ja, Alfred
Eriksel var virkelig snill mot arbeideme. Jeg ble
konfirmert for ham. Det var ikke mange gudsord
e hore der, det ble mest politikk. Han ko1n jo se
langt som pa "Tinget". Det var Eriksen som viet
meg. Dessvere ble ogsajeg ente, 28 ar og lned
flere bam; det var hardt, men det mitt(] ge.

I dag harjeg det godt, har aldri hatt det
bedre enn etter atjeg ble pensjonist. Men.
sarnljen.le er det ikl,e i drg. nei: det var i min
barndom det, at det var noe som het samkjensle.
Vilerenga er ikke det i dag, som det var en gang.

Argang {O nr. 3 - 20|J7

Bilde av Allred Eriksen i hagen foran prestegirden
og under bilde av kirken tatt av Eriksen.

Bildene lant av oldeb.met.



Vilerenga historier

Terje (Solberg) Hamma$tudm

om noen husker han som gikk under navnet
"granrmofon" for de han skavlet i et kjor, og var
vel mer eller mindre beruset dognet rundt. Og sl
var det Astdd. Hun var liten I tykk, og jeg hus-
ker henne \om ei kjefie.melle. Jeg gik.k gjeme
over gaten ner hun kom, for jeg oppfattet henne
som "sint". Vete var det nar vi kom pi samme
trikl. der \ ar del ingen rerenmulighele'

Hva som feilte henne nner jeg ikke, men det var
vel et el1er annet som hadde kortsluttet.

Jeg tlof begge disse bodde i Sverigesgt. Men er
ikke sikker.

Bortsett fra disse oriSinalene, hadde vi Harald
Johnsen, politimain med stor P, og e[ venn av
min far. Jeg tlof alle hadde respekt for Harald, og
han benyttet en}ver anledning dl e bruke sm
myndighet, noe vi alle visste og oppfgrte oss der-
etter.

Vi hadde i hveit fall respekt for OvriSheta, pa
godt og vondt.

Haralds mor gikk med Aftenposten og val en vel-
dig hyggelig dame.

Sogneprest Johs Mjorud var en underlig skrue !
Han holdt jo til pa Velerenga i 50 Ar, og 20 av dis
se var han Sogneprest. Vi bam se pe ham med rc-
speld selvfllgelig, men han hadde en hobby som
visstnok &torde at kfken nesten holdt pe e ge i
glemmeboken. Dette gjaldt hans gamle, enten var
det Citroen eller DKW, som det matte viere mye
galt rned eller si rnitte han elske 6 drive med den.
Det gikk rylder om at han drev med den pe sgnda-
ger helt til kirkeklokkene begynte a ringe, og at i

han tok twistdoften e torket av seg pa fingrene,
pultel den iffrunder preslel'jonelen og lop inn i
kirken.

Hans datter frk. Mjorud, var fo.resten min klasse-
forstander i I klasse.

Ellers se var det mange odginaler pe V erenga
(noen er sikkert nevnt fOr av andrc). Jeg lurer pe

Politimannen Hanld Johnsen til veNtre, pappa
Trygve Solberg med min sgster Marina i vogna
Bildet er tatt sommercn 1952. Vilerenga skole i
til hol,re i baLgrunnen.



Rigging av va. stand.

Tidlig en lgrdags morgen og vi venter pe publi-

I Kathinka Guldbergs and og salong pa Azylet.
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En del av histodelaget markedng.



Liv He sA er numrner 2 lra venstre. Bildei er Dn av Liv

Elin sluttet i skalen det 'iret. 13 dr var hun og
freden kom til'rerden.

Ikigen var slutt og a1le de sorte rullegardinene
ble brent pA bAl ute i gata. Irgen skulle lenger
sitte giemt nede i vaskekjelleren nir flyalarmen
gikl<.

Bortsett fra pappa d4 som ble innelist der nir
han var for full!

Fredsgleden utaitet seg pi rrange m6ter og alle
var ikke bare hyggelige.

En ungjente som bodde i 3. etasje var forlovet
med en tysker. Hun ble slept ned alle tappene og
ut pe gata hvor hun ble snauklipt og barbefi pA
hodet.

"Tyskertos. Flyfille" !

Elin og jeg led med henne og vi visste ogse om
en annen som skulle v.eft snauklipt - hun som lA
med "frontkjemperen ' si mange ganger. Men vi
sa ingenting- hun var tross alI vdr mamma og vi
ville kanskje blitt plassert pa bamehjem!

Ingen dager kunne veie si vanskelige og fele i
komme gjennom som nandagene. De fleste av
disse dagene begynte dertg bade for store og
smi, unge og ganie.

Vintemandagene var verst. Tidlig om morgenen
- fgr det var lyst beg),nte ritualet hos oss.

Fyllesyk, frossen og guffen metb jo pappa passe
den tilfeldige jobben han hadde og det var som
oftest pa en byggeplass.

Han var muerhandlanger. En bra men uh)'re
slitsom og kald jobb pa den Arstiden.

Han sprang opp og ned pe bygget med storc kasser
pa skulderen, det var sementblanahng murercne
skulle ha. NAr det var serlig kaldt, ble det saft fast
gamle aviser med niler mellom trgya og skjorta.
Dette for e ta av for den vrelste kulden de forste
timene og inntil han hadde fitt varme i kroppen.

Men mandagene var det som regel ingen avis hos
oss. Derfor mette man snike seg ut og stjele en av
naboenes som budet hadde lagt utenfor dgren. Han
b1e ofte oppdaget av naboen som forlangte at han
skulle betale for den, hvis ikke fikk han holde seg
unna andres aviser!

"Neste gang henter jeg politiet, avistjuv".

Pappa unnskyldte seg med at han skulle bare se
etter noe som sto i avrsen-

"Tu11", sa naboen. "Du stjeler aviseD min hver
eneste mandag hvis jeg ikke passer p#':

Pappa ble sur og sint. Smelte dgra se hardt igier at
det ljomet over hele gerdel Derefter var det
naboen som bantet i gulvet.

"Er det aldri fted i fi her i gerden" !
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Vi ble alle vekket av dette bdket de fleste
mandagene.

Kaldt og kjolig var det pi kjokkenet og ofte et
evig rot. Tonflasker, fulle askebegre, skitne
kopper og rester av sgndagslbstene som nesten
alltid endte med kratrgel mellom mamma og
pappa. Da gjorde vi ungene oss si smi og
uslnlige vi bare kunne slik at surheten og tretten
ble ovedgrt til oss.

Vi ble gretne og leie mot hveritidre vi ogsi. Det
smittet pe en mete -. NAr vi gikk til skolen kunne
det hende at vi sparket i alt som var i veien for
osrj. Uvennlige og sure var vi mot alle de vi motte
undeNeis.

Av og til stakk jeg tidlig ut om molgenen rctt etter
at pappa hadde gitt for derved sJippe 6 hore pi
braket og kjeftingen til manrma. Da kunne jeg stl
pi tri}.keboldeplasren med skole\e(ka mi og
liksom vente pA trikken.

Det var ogse flere andre som heller ikke hadde de
beste mandagsmorgenene.

Gri og loslifte sto der menn med brune eller sode,
sttte dokumentmapper som jeg visste inneholdt
matp.&ke og flaske med kaffe. De virket ikke si
glade de heller!

Det var ofte en dame jeg hilste pa - derjeg sto og
hepet at alle trodde jeg gikk pA en skole et annet
sted. Jeg ventet jo pe trikken ! Men denne damen
lwte jeg ikle. Hun bodde i gata vir! Det var hun
som var avisbudet og ne var pA vei hjem etter
runden sin. Hun hadde en gammel bamevogn hun
kjorte avise[e i.

Morgenposten eller Sverta som den ble kalt.

Hun var svart pe fingerene som en feiet, men blid!
Hun var jo ferdig med dagens jobb mens de fleste
andre var underveis til sin.

"Liv, hva gjgr du ute si tidlig om morgenen?"
"Vil le si gjeme ha lid fri.k lutt". i\ ane jeg-

"Det er vel luftig nok hjemme hos dere", sa dama
og ruslet hjemover.

Jeg kunne mote henne flerc mandagsmorgener og
da sa hun:

"Jassi, du vil ha frisk luft i dag ogsi?"

Etter at dette hadde skjedd noen ganger, syntes jeg
det var si leit, sijeg fortsatte mot skolen. Gikk
alle omveier for 6 dra tidel ut. NAr jeg passefie
Frelsesarneen tokjeg bestandig i dora der. Ikke
fordi jeg trodde den var Apen, men nelmest av
gammel vane. Det varjo oftejeg var innom der!

Tidligere hadde jeg hentet suppe der og kveld
hver uke var det kaffe og kaker - serlig julekake
eller vafler og bOlnemote! Bonnemote forst, det
syntes jeg tok aldor lang tid, men det var varmt og
koselig der se etr kunne nesten sovne av bate
velbehag. Ikke helt, for tenl om det ikke ble flere
vafler ellerjulekake i&jen til meg og Elin som
ogse ofte var med dit!

Det var flere enn oss som vanket der. Noen av
lasaronene fra gatehjornet var der ogse. Det var
ikke for boonemotets skyld, men for e fe ttt
varme i kroppen og litt kaffe.

Elin hadde be$,nt ajobbe pa ln$gr
tikotasjefabrikk pa Kampen.

Tidlig opp om morgenen.

En qnn, liten jentunge som sto opp alene, vasket
seg i kaldt vann under springen og fikk slengt i
seg en brgdskive i all hast. Var hun ikke stille
nok, fikk hun kjeft.

"Helvetes jentunge. Me du breke slik! Kan du
ikke ta hensyn til andre! Kom deg ut - og Gud
nide deg om du smeller med dpra nir du 96r".
Hvem tok hens).n?

Det var ingen som tok hensyn til EIin i hvef fal1.

Sjelden sto det mat til henne ndr hun kom hjem
frajobb, sliten og gri etter en hel dag pe
fabrikken.

Elin hadde fitt menstruasjon og hun gikk til
malnma og lurte pa hvorfor, men det var ikke rure
forklaringen 6L fi-

"Nfu du blir stor, ja sa fir du det dei'.

Det var det hele!

Vi satt i trappa, Elin og jeg, og snakket om
menslluasjon.

"Du har ligget med gutta, hvilken gutt?", spufte
jeg.

Husket de blodige underbuksene til mamna som
jeg ofte hadde vieft med pA a vaske. Jeg todde at
nir en 16 med en mann si sprakk vi og derfor
blodde damene !
'Nei", sa Elin, "det er ikke slik, Det er noe med
eggstokker, egg og livmor".

Jeg hadde mine tvil. Egg? Tenkte mest pe hone-
og dueegg-
"Har du sett egget?", spufiejeg Elin.

"Er du gieem. De er sa smA at de ikke s),n's".

"Hvodor blor en da ner egget er se lite? Hvorfor



har du ondt i magen da?"

Elin kunne ikke svare se jeg var fiemdeles
tvilende, derfor todde jeg ftemdeles mest pa at
nir mamma hadde gjort DET, da kom det blod.
Det matte feile Elin noe annet!

Ungdomsgjenge fta KamPen og noen
Velercngaramper mottes tjl dyst nederst i gata. PA
hvefl vefl qled.lo vi. \4ed bare cl ho)'l gjerde
mellom oss slengte vi stygge ord og sm'steln mot
hverandre. Gerd syntes at kampen var si kjedelig
at hun slengte ovet en flaske. Den traff en av
gutta i hodet sa han falt bakover og slo hodet
enda mer. Blodet flgt pi begge sider av gierdet da
det ne ble kastet murstein fra Kampengengen.

Ni ble vi redde, skulle vi ronlme hvert til vfu.L
men sa kom politiet!

Hvem hadde kastet hva.

Hvem hadde kastet flasken.

Stakkars Gerd, hun mette v@re med til
Polititammeret pi Vilerenga og bli der til en av
foreldrene hentet henne.

Vi hepet at det ble pappa, for han syntes alt
hgrtes morsomt ut. Men dit ville han ikke - der
hadde han v2ert mer enn nok allerede ! Derfor ble
det mamma som dro ned til politistasjoten.

Sint og forbannet oler ungefaen gik& mafirma tlII
p'a po\rtnta,sl olen.\\ aaiits u\gele s\o $9\\$1 og
gruet oss pA Gerds vegne. Manrma kjeftet og
smelte der inne se folkemengden utenfor vokste.
Med et bmk seilte marima ut dora og med et
ordentlig tak i Gerd hengende pi slep, dro de
hjem. Det ble noen grcfikef pA Gerd og kjeft til
oss andre, se n6r alt kom til alt syntes vi at det

t 22)e. r,i e.'ti1'-D/2.-2'.2. /! 
"?-/D.l

Siden ble det ikke kastet flasker eller stern over

Gerd slr:lje ti1 Svds e ?2 ret.j.u'. Men da huD

bgyd over kjoktenbordet og tisset i buksene,
trodde jeg, da hun ba rneg gl for e hente jodmora

i Etterstadgata.

"f-op", sa lramma, "og si at vannet har gatt".

Og jeg sprang mens jeg tenkte pe det med vannet.
Vannet i springen?

Hva hadde det med det e fa bam?

Jordmom var hjerrune sa hun ble med meg, men
hun lgp ikke.

"Sitt her pe ftappa du", sa hun da hun gikk inn [l
mamma med kofferten sin.

Elin og Gerd satt der allerede og ne satt vi der alle
te, lift skremt for inn hylte mamma vilt. Det tok
ikte lang tid for vi horte bamegrat og litt etter kom
jordmora ut og sa at vi hadde faft en ny brcrl

Inne fikk vi se den nye utrgen. Se liten han va.r der
han li i kommodeskuffen oppe p6, kommoden!

Mamma le sliten og tleft i senga og sa at han
skulle hete Freddy. Jeg si pi mamma og han som
skulle hete Freddy, kjente en varm blodlukt og
grpsset. Men - samtidig fikt jeg en klump i brystet
og ville grite.

Lileguft, deilige lillegutt. Vi sto rundt ham alle
sanimen da Per sa: "Dere selgel vel han ner dere
mangler penger l i l  spri l". Per fikk seg en pa

k\e{ten.

Dager etter roiste Per til Sverige. (oktober 1945)

Det var ikke fritt for at det var en god del
misunnelse blant oss andre.

Han fikk alt, slntes je8.

Nye knicke$, omsydd efter fetter Bjoms avlagte-
Riktignok var det ikte n)'tt noe av det han reiste

med- arvea fta an Ae net rryxttrPer |l{t:saat'

alt varjcg 81ad fordijeg ikke skulle gePe skolen i
Zdq-.rc<. (;lB'.rr,ta

-!FF-

Jct. r^re grorde noe arDer em 6 skylle lxrn ur
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Hvilken form for folelser en 6 6r gammel gutt
hadde i brystet var ikke godt e si.

Intet smil, ei heller terer, mens jeg storgrit da
toget gikk. Lei meg fordi han reiste og for at
han skulle vere borte i et hah,'t er.

Tante Ingrid som ogsi var med, sa:

"Ikke gret. Det blir nok mer plass og en ny
unge er detjo alt hjemme. Skulle Onske dere
alle spsken fikk reise. Heregud for et stlr og
ste11. Mamma og pappa'n din kanjo ikke ta
vare pl seg selv, langt mindre en haug med
unger".

Tante Ingrid tok meg med pe konditori-

Jeg spiste en kake som smakte av salmiakk
mens terene ble tgrket bort med kipeermet.

"Har du ikke lommetOrkle, jente?"

Jeg fikk Une tantes som det luktet herlig
parfyme av. Lenge hadde jeg det
lomretgrkleet ubrukt. Ok det ftem og luktet
pi det hver gang savnet av Per gjorde vondt!

Tiden hjenrme da Freddy var baby var slitsom
for oss alle. Trangbodd som det var og med
mamma som hadde lite melk, ble det mye
koking av flasker - melkeblanding og
bleieskift.

Da maoma forsto at vi klarte det he1e, ja fra
den dagen vzLr Freddy tik.om mjn. En deiUg
unge, men ikte ville jeg bare ge rundt med
Freddy pa hofta, mate og vaske ham bade her
og der dag og naft barenerjeg ikke varpe
skolen. Det var bror min, men likevel - ikke
mitt ansvar.

forsolte jeg I lure me8 unna fi l l  je8 ddrlig
samr ittighel. Derfor var det ikle moro a \ ere
med 6 leke hvis jeg ikke hadde Freddy med.
Om nafta nar Freddy skrek, brolte pappa eller
mzrnma: "Lir, Elin, Cerd. ED a\ dere. Fd
ungejevelen til e ti' still' !"

Freddy, vir deilige lilleguft laget liv og rpre
hjemme. Regn og dirlig vor, d6rlig med
bleier og kl?er i det hele tatt. Krigen var slutt
men fremdeles var det rasjonering og lit e fA
kjopt. Da bleieskift som regel falt pA meg, ble
det ogsa min plikt a vaske de.

GrOss og $u!
neluktende skittbleier, v5te og ekle. Syntes
jeg ikke gjorde troe annet enn e skylle skitt ut
av bleiene for deretter 6 vaske og koke de pi
svartowen pe kjgkkenet. Klessnorcr heng det

o\er hele LjoLlener og r i mlne dukle under og
smyge oss fiem under vaska se godt det lot seg &iOre.
Men rett og fuktig ble det.

Vinduet varl viu helt tildugget og fuktigheten rant
nedover i stdper mot vinduskarmen. Knrmen var
Ialgtfra tett sa pe vinte$tid ble det lagt en pglse av
toy for e stenge for den ve$te tekken.

Mamma hadde lite melk og Freddy skek, mamma
b1e sint og hennes sinne gilt ut over oss. Med 16nt
t5teflaske ble det ne kokt melkeblmding.

Siden vi ikke hadde kjgleskap ble flasken satt i en
bofte med kaldt vann og der sto den til Freddy beglarte
a hyle etter mer maL

Mang en natt ble jeg vekket av manrma som rcpte:

"Elin, Liv en av dere. Ta ungen ! Skal det aldri vere
nattero her. Fa opp farten ta varc pa bror' dinl"

Trett, sovnig og frossen mitte jeg sti opp.

Fyre opp i ovDe[, varme teteflasken, ta en bleie inn pe
kroppen for e varme den litt for jeg byttet pa Freddy.
Han og jeg hadde mange kosestunder pi et halvmlrkt,
kaldt kjokken. N)ryasket og mett var han en liten myk,
godluktende unge.

l\4in tillebror. A. hvor glad jeg var i ban.

Det hendte imidlertid av og til atjeg Onsket a hive han
ut av vinduet, szerlig ner jeg satt med leksearbeide og
han hylte som besatt.

Pappa hadde fift seg jobb pA brygga og en dag kom
han hjem med noe som het bananer. Vi hadde hort om
dette men aldri sett eller smakt det.

Du verden for en skuffelse.

Jeg todde det skulle smake som jordberkren, men si
var det vamnelt, lite smak og en sodignende lukt.
Bananskallet var deilig e ta pa og sfyke fingrene
over. Bananen vokste i munnen min, den var ekkel og
vanskehg e svelge. Freddy derimot storkoste seg med
moset banan, og selv efter a ha blitt foret med bananer
hver dag i en mined, fikk han ikke vondt i magen.

Pappa hadde med seg bananer hver dag se det ble
brukt som pAlegg pe b#det - eller i stedet for brod,
som dessert, stekt med sild, blandet i grot og lignende.
Derfor ble vi alle - unDtatt Freddy - ganske fort lei
bananer men spise det mitte vi. Men fy hvor lei vi
var bananer!

Likevel, et fint b]4teobjekt var det. Jeg hkk b,'ttet til
meg bide glansbilder og hoppetau mot bananer.

Freddy hadde ne vokst seg ut av koi nodeskuffen og
le i en gammel lav bamevogn som ble trillet under
spisebordet i stua - det var ingen plass andre steder. !



Hosten 1945 fy11te jeg elleve fu' En lang' q'nn

ienlunge med lynne lnoklete armer og ben og

ni hadde og'i jeg l6rl me0slrua'jon Trodde jeg

mitte ha pupper, men ne fo6to jeg at det gikk an

uten det bestemor pe Solemskogen forlalte at

brystene ville kornme tidsnok og at det het hyst

ikke pupp.

Den gang \ aJjeg bamepike for nabofrua' sejeg

lippG oina og un*te heone' \askeljeller narjeg

vasier mjne underbukser' I bele lo er badde jeg

meNtruasion for mamma visste noe Nar tiden var

der, hadde ieg ofte vondt i maven Defte sajeg til

mamma som mente det gikk over - og at jeg barc

var lift lat!

Om vinteren var det lite med ved' Ne ja, lite ved

hadde vi som som regel, men na var det kise'

Derfor tok pappa en dag og hugget opp

spisebordet, men det brenselet varte kun i to

daeer. Ni ble det enda vanskeligere a gigre lekser

utJn bonl. Nir alle sengene var redd opp for

naften var det heller ikke gulvplass Detvarlo

helst DA kveldene vi provet e gigrc lekser og helst

ner manma var ute. Elin, Gerd og jeg forsokb a

hielDe hverandre. men del \ ar mye vi i(ke for'to

fi5r'mamma hprre det. ble hun \int i credet for i

hielpe oss. Hun forsto vel heller ikke selv vtue

tekser, derfor dette hutr ut grehker og sa vi mefie

folge mere med Pa skolen.

Det var ikke sA lett e folge med pi skolen heller'

S@rlig ner en gikt dit hett og sliten etter en natt

med barnegdt og -stell.

Maoge ganger gik-k vi av gerde uleo e spi\e Vi

.nel oss 't i l le ut ener e ba Eitt Freddy melk og et

tort skift. Gud nede oss hvis vi vekker manrna og

pappa.

Sarlig i11e var det hvis de hadde festet kvelden for

og pappa ikke hadde noe jobb a ge til Da var

morgenstemingen dyster.

Julen n@Imet seg og vi fik:L et julekoft fra Per'

skevet av en alame som het Limea' Per hodde i

Eskilstuna - en by i Sverige. Fetter BjOm hadde et

Atlas, se Elin og jeg fikk lane det'

Hvor var Eskilstuna?

EIin og jeg lelle og lelle. l,enge hddde \ I

proble-meimed 6 finne Sveri^ge. si det var dirlig

med geogmfikunnskaPene vare'

Der - - -der !

Vi fulste \eien pi kartet l i l  sven\kegten:en videre

med pikefingetin frem ri l slockholn DerFa

oppover og inll i ]andet.

SA langt unnal

Elin og min &om ble lagt i grus Vi hadde
fantasert at vi kunne sykle dit og besoke Per'

Trodde vi kunne fe lane sykkel en sondag og dra

dit, vrere der et par timer og si sykle hjem igien!

E P I L O G

Jeg hatlde sd v ondt i magett at jeg nesten ikke

kunne gd, men mammafreste sint:

"Slutt med kllttingen. Det gfu over. Se a kom deg
pe skolen \A ieg slipper a .e deg med del nitn' le

nn"iktet. Ikki se pA meg med de o)'nene Del er da

flere enn deg som il'le foler seg helt bra Bare mac

og klaging av deg Forsvinn n5"'

SA ble jeg kastet ut - og til skolen var det bare 6

stavrc seg i vei. Svetten ratrt og smertene var

r.,r,orn-"". ia sl itle at ieg mine sene meg ned pi

Jn Lrapp er oyeblikt Der satt jeg 'migritende og

syntes virkelig synd Pe meg selv'

En klassevenninne kom forbi og hun tok

slole\eskeo min. menc bun.kravlel i vei:

"Haddejeg fettjuling hjemme sidenjeg giktrr si

krokete og si sYk ut - - "

Jeg fors{tkte a fortelle atjeg hadde ondt i magen

oe bun menle det bare var mensmlasjonqcmener
,Jm kunne ulere ganske leie enlelte ganger' Det

trodde jeg ogse pa veien frem til skolen og

klasserommet i 3. etasje.

Mellom 2. og 3. etasje fikkjeg ekstra voldsom

smerreri, falibakover - og besvimte i amene pe et

par gutter fra pnrallellklassen som kom bak meg

Si husker jeg ikke mer.

Jeg .lTles imidlerl id at jeg 've\ el inn i en tunnel

tuil ai ty.gtirnr - aff*61 t51 '66 let 'i ut pi

hinmelen da det falt bomber over Oslo'

Da ies kom ti l meg selr - lAjeg pi sykehr'ts

nvLie ipeten lor en spruk-ken blindtarm Selv om

iee iiadie onat..n 'mjltejeg inni meg Na mane
"ve] mamna lu lei seg lordi huo ilke vill hore pi

meg da jeg fortalte henne at jeg fglte meg sa

dlrlig.

Kanskje hun kom pe sykehuset og besgkte meg?

Ingen kom. Jo, blomster fra skolen {ikk jeg!

Det var en nabo{aue som hentet meg dajeg ble

utskevet. Hun hadde med troetr klier og en hilsetr

fra mora mi' at jeg skulle bo hos henne litt' til jeg

ble bedre og igien kunne dele madrass med Gerd

og Elin pe gulvet hJenme.

Men slik b1e det ikke.



Sdfl!'ftet jeg til ft 7 og kunne sefrd vinduet ned
til nr 8 - Elin, Gerd og Freddy i barnevogna -
mamma og pappa. Fruajeg bodde hos ville ikke
ha noen barnetrikk hos seg, sd tlet ble til at ti
mottes i gata.

Men ingenting ble som fgr.

Vi sosken ble likson generte fbr hverandre og
.jeg se meg godt om forjeg gikk ut. SAjeg
manrma, snudde jeg og gikk tilbake. Jeg hadde
begynt 5 hate manrma. Pappa foltejeg ikhe hat
for, derimot en folelse av forakt og likegyldighet.

Jeg bodde i m 7 et halvt ar.

Det ble sommer, jeg sluttet i folkeskolen og var
si heldig atjeg fikk v@re med nabofmas bror til
Koppang.

Det kunne ikke v.ere bedre i himmelen enn dit
jeg kom!

Der hadde de all den vame og lunhet en bare
kunne dromne om.

De var ikke rike pi gods og gull, nen rike pi
kjerlighet til en frernmed jentunge.

Den fgnte natten delte jeg sovev?erelse med Inga
og Harald. I en seng i det ene hjomet.

Der Iejeg og hgrte de hviske seg imellom.

"Jenta er tynn, lik en fugleunge med stekkede
vinger".

Jeg huskerjeg smilte jeg en fugleunge, med
korG vinger - !

Jeg som bare var lange ben og armer !

Der og da bestemte jeg meg for aldri A fl)tte
hjem igjen.

Jeg ble boende hos Inga og Harald i 2 6r. Der
sto jeg ogsl til konfimasjon.

Dereller ordnel de der .t ik tor meg .rt jeg fi lk
plass pe et pikepensjonat i Oslo.

Der giktjeg ogse pA framhaldsskolen, men
tilbragte alle mine ferier pi Koppang.

Det er ikke mer A skrive om, borlsett fra at Elin
kom efter ti1 pikepensjonatet.

Gerd bodde hjenrme til hun var 16 ar, deretter
flyttet hun til tante Olga i nr 1.

Freddy reiste til sjOs som 16 iring.

21 ar gammel stojeg bllrd, men det tok l0 ar fgr
min mann og vere 3 dotre fikk treffe mamrna og
pappa - - |

Som 18 Sring fulgte Freddy etter Per til Svedge.

Nygaard teglverk
Fra side I

Knut Roar

Sagflisa var en kanskje ltte meter lang og ti meter
hoy haug med sagflis som lA der et irdustdbygg
ligger i dag i Etterstadgatas forlengelse mot teras-
sebebyggelsel. Den ble bruld til brensel pa teglver-
ket. Det rar et daglig mote.ted for barn og unte i
mange Ar. Her viste alle lokale helter sine beste
stunt med hopp og salto. Kan i grunn saimenlig-
nes med en alpinbakke i dag hvor imponerende
hopp skjer. Det viktigste var allikevel det e mote
an&e og b1i kjent. Vel hjenme var det a ste ute og
tornme kler og sko for sagflis. Sandkassestadiet
vafie til konfrnnasj onsalderen.

Det viu et langt, stort fabriklbygning i tre ned
hybler for sesongarbeidere i andre etasje. Hele om-
r6det mor Etter.tad r ar prega av deme qpen in-
dustri. Fram til jernholdige forekomster av bllleire
var det anlagt en kabelbane med en Iorm for smal-
spomjembareskinner. PA disse gikk det ustanselig
smi vogner eller vagger. De ble fylt med leire fra
et leirtak i skraninSen opp mot Etterstadsletta ved
hjelp av en merkelig kjedegravemaskin. Trekkraf-
ten var en tykk stAlwire som ble hektet av og pe en
arm pi vognene. Wiren gikk i ei slo)'fe og var hek
tet pA et stol1 hjul i begge utgangspunldene. Det
hele virket omffent som et skitrekk. Spofien var i
hoppe pi vognene og bli med et stykke. Lite ante vi
at dette kunne vaere farlig. Men vi l&rte hvordan
dette virket. Jeg se ofte pi produksjonen av
"murstein". I produksjon sl dette ut som erl endelgs
rektalguler rnark som tot ut av en eltemaskin.
Denne ble kutta i like stykker og stabla pa store
trillebirer. Jeg forsgkte i trille en slik, men forsto
snart at dette var altfor tungt for meg. Resteinen ble
tdllet ut og stablet i lange "torkestativ" med tak
over. Der ble steinen torket til den var klar for
brendng. En prcsess som krevde lang erlaring fbr
at all steinen skulle bli brent dktig. Pe vinterstid
var stedet i nerheten av de store ovnene en yndet
plass fbr datidas uteliggere, og de fikk lov til i
v@re der.
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Styret 2007

Motekalenderen 2007
Moter: Hosten 2007

13 og 14110 Fotoutstitling i menighetssalen

kl 12.00 til 16.00 begge dager.

Tirsdag 20/11 Medlemsmote i menighetssalen

kt 19.00.

Grclhe S Grele M

BjomA.ild unni

Unni og Bjom Granlund
Velerenggt. 56
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Knut Roar Bj0Ig tsjorn G


