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stir overfor store utfordringer ogsi i 2006 og alle bidrag mottas med takk bide

form ay medlemskapet og historiske bidrag. Vi er svrert glade for nye rnedlemmer, si
nbefat oss gierne for andre og fortell om hvor flott det er i vrre medlem. Det koster
i lite hvis vi er mange.
bladet kan du lese bidrag fra medlemmer og vi tar gjerne imot flere innlegg av alle

n DYD om Vilerenga bydel historie er si godt som ferdig, men kommer ikke ut for
ul. En kvalitetssikring er nodvendig. Men flott blir den.
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Jippi, D\4)'en om Vilerenga er snart klar!

tuen S&u4telL

.]eg mA igjen si at det er morsomt A fA vere leder
for et historielag i slik medgang. Tenl, vi har ni
over 350 medlemmer. Hvem hadde ant det da vi
startet opp med noen {b navn pd medlemslista for
1992?
Midt i oktober fikk vi igjen til en flott og variefi
utstilling, derne gang i konfirmantsalen pe pres-
tegarden. Takket v@re en iherdig innsats lia sty-
ret og flere andrc medlemmer, fikk vi samlet inn
mange flotte bilder og gienstander i tillegg til vik-
tige foltellinger og opplysninger. Det ble i er fle-
re forskjellige temaer. For a nevne noe: 110-
irsjubileet pd skolen ble markefi ved at vi linte
gamle &ienstander pa skolen. Unionsopplosning-
en i 1905 og i den fotuindelse ogsa den tidligere
prester pa Valerenga, Alfted E iksen. Montasje
som viste svensker pe Vilerenga i 1905. Frigio-
ringa i 1945 og fangelejren pe Ettelstad. Idretten
og kjente peNoner derfra. Vilerenga i 1905 og
2005 med bilder fra fsr og nA. Smakebiter fra var
nye DVD ble vist fra den nyinnkjopte kanonen.
Er rekke ting fia gamle dager ble stilt ut. Vi had-
de ogsi stand med kalender- og boksalg takket
vcre god hjelp fra et av medlemmene.
En mork og tdst kveld godt ut i nolember klarte
vi a samle rundt 120 personer dl Apent medlems-
mste. Sannelig godt vi hadde leid seniorsenteret i
Jordal Terrasse, ellers hadde vi ild(e fAtt plass til
alle. En gammel kjenling fra et tidligere med-
lemsmste, Petter Hartnes, innledet med a fofielle
en interessant, og for mange lite kjent historie om
det tidligere teaterct pa Kongshavn. Et av de akti-
ve medlemmene i laget, Anne Teppen, hadde lagt
ned mye arbeid i 6 samle kjente sanger fra bl.a.
Valerenga i et gedigent sanghefte som ble delt ut
til de framrnotte. Hun fikk god hjelp av sin soster
Marit Opsahl Grelberg og trekkspilleren Bjame
Arctarder, og det ble er riktig sa lystig sang-
kveld.
Laget fitrrk for ikke lenge siden sporsmAl fta en
fortsatt n@r venn av VAlerenga, Tor Hogvard, om
vi ville v.ere med pa 6 lage en film om historien
til den flotte bydelen vir. Dene skulle utgis pi en
DVD. Da vi skjonte hvor bra dette kunne bli, ble
vi selvsagt med pa dette. Takket vere hans film-

interesse og at har har erfaring med slike utgivel-
ser, har vi i lopet av koit tid fatt i stand en slik
produksjon. Vi fir pi denne mAten ogsa brukt
mye fra de gamle filmene vi har i arkivet v5rt til
noe. FolL som er i.teresserte i VAlerenga, fir da
ogse i store grad se de "skattene" vi sitter pe.
DVD'eD tar utgangspunkt i boka som vi laget til
tiarsjubileer ve1't, "VALERENGA - bydel med
sjel". Tor Hogvard er fortelleren og tar oss med
pi en spennende vandring i bydelen. I tillegg til
de mange, gamle filmsnuttere, er det giort flere
nye klipp. Det er gjofi itrtervjuer av flere perso-
ner. Vi fir se mange kjente bilder, og det er sang
og musiL-k. Trond lngebrigtsens nye5le \ersjon av
' 'V6lerenga kjerke har vi ogs6 sikrel oss rettig-
heten til a bruke. Gled dere til en times topp un-
derboldning. Dette mA jo ogsi vere en flott ga-
veide i og med at den lan ar spil les bAde p6
DVD-spillere og pi dataskjemer. Ta kontakt
med oss i sqTet hvis dere gnsker A kjope den.
Vi valgte a vente med utgivelsen til det bltu nytt
Ar for e fe tatt med di-n siste finpussen pA filmen.
Etter avtale med produsenten, tilfaller overskud-
det av salget historielaget. Historielaget vil fe tak-
ke Tor Hogvard for initiativet til deDne DVD'en
og for deI1 fantastjske jobben han har lagt lled for
a {6 den til. Hadde det ikke vefi for han, hadde
det sjkke( ikke blitt noen film pi mange ir. Ni
kan vi spre denne slik at enda flere kan bli mer
kjent med denne flotte og spesielle bydelen.
Jeg vil pi vegne av styret {E takke medlemmene
for nok et fint 5r i historielaget. Mange av dere
har pA flerc mater bidratt med verdifull historie
og bilder, andre har vert aktivt med pa nster og
arangementer, og sist, men ikke minst, dere hat
v@rt utrulig flinke til A mote opp ner vi har hatt
tilstelninger. Vi onsker dere alle riktig godjul, og
vi ser fiam til a m@te dere til trye interessante ak-
tiviteter i 2006.
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KULTURKVELD MED STOR DELTAKELSE OG HOY STEMNING!
Bjorg Staal

Bildet viser Kongshavn pe den tiden det var teater her ferste halvdel av 1900 tallet. En del av bygninge-
ne ekstister ftemdeles- men ikte omsivelsene.

Arets siste medlemsmote ble det vi snsket - en
hyggekveld sammen med god vefi1er for e avslutte
en aktiv periode i historielaget. Pa programmet sto
sang og spil l i  Lil legg ti l  en kort orienlering om
gamle Kongshavn teater.

Styret hadde nok forberedt seg pe et bra fiammqte,
men maken til tilstrsrnning har vi ikke sett. NA
skal en ikke klage over stort fiamrnote, tvert i mot,
men det ble vanskelig i skaffe sitteplass til alle.
Men med godt humsr gar alt, og en stappfull sal
med folk som er innstilt pa a ha det goy er ikke det
verste en kan oppleve. Hvor mange som egentlig
som hkk kleml seg inn er ikle godt i si, men at det
var over 100 til stede er sikkert-
Deltakeme fil* utdelt flo11e salghefter, som Arne
Teppen hadde fitt laget. Trekkspilleren Bjame

Arctander sto for det musikalske inNlaget, men
fsl vi ga oss over til sangen, fikt Petter Halt-
nes ordet. Han kaserte om det na sa ukjente
Kongshaw teater, som E ved sjgkanten ved
Mosseveien nedenfor Sjomannskolen-
Harhes innledet med A ta med noe av historien
fia defle sledel lor tealcret ble elablert. Her var
det fra ca. 1838 forlystelsessted med karusell og
andre intetninger. Det var ogse en rekke bad
langs denne sjokanten utover pe 1800-tallet.
Sommedeatret Kongsha\,n ble etablert i begyn-
relsen pa 1900-tallet. Det ble etter hvefi et po-
pulert re\yteater, hvor dcn tidas mest kjente
artister opptuedte. Men teatret li. si ner jemba-
nelinja at nar toget passerte, mette artistene ta en
pause. Petter Hartnes fbrtalte om re\,yartister
som ogsi senere b1e veldig populere, og krydret
historiene ved 6 synge et par viser. Kongshavn
teater hadde sin virksoDhet i ercne 1904 til
1940. erter lrigen ble ikle driften Lan opp igien.
Men na skulle det synges. Anne Teppen sam-
men med sin soster Marit Grelberg ledet an,
godt hjulpet av Bjame Arctander pi trekkspill. I
sangheftet var det mye e velge i - alt fra re\,1'vi-
ser og gan' e slagerc til viierengasanger.
Etter en knallstart med Einar Roses storsuksess
"Svigermor og Evensen og kjerringa og jeg",
gil l  det slag islag. forsamlingen var i kjempe-

A r g a n g S n r , 4 - 2 O O 5



KULTT]RKVELD.

slag og sang av firll hals. De fleste sangene var
kjent av alle, man snubla bare litt nar "Velerenga
$erke" skulle ftamfores, men det skyldtes at CD-
spilleren svikta oss.
1 pausen var det som vanlig nystelne vafler og
kaffe - og en kunne fi handlet b6de kalendere,
bsker, julekort og T-skjorter. Even Haugseth ori-
enterte om at man er i ferd med a lage en egen
DVD om Vdlerenga. Produksjonen skal vere av-
sluttet forjul, og det var mulig for de som snsket
a kjspe detule e sefte seg opp pa ei [ste.
Det ble mer trekkspill og sang etter paus€n og det
ble en feiende avslutning pe historielagets siste
medlemsmote i 2005. Even Haugseth overrakte
Anne Teppen og Petter Hartnes ei flaske vin hver
for iJrnsatsen. spilleren fil,-k sin belonning pi an-
net v$.
Alle ble onsket godjul og vel mott til ny inl1sats i
2006.

Det er utrolig hvor heldige vi er med si mange
deltagere med godt hurlgr.

FOTO-

Den artge fotoutstillingen til Valerenga Historie-
lag er stadig like populer og er blitt en rpteplass
for niverende og tidligere beboere pa Valerenga,
medlerrmer av historielaget og andre interesserte.
Arets utstilling ble holdt lordag 15. og sondag
1 6. oktober i Konfirmantsalen pa prestegA.den .
Historielaget har en stor fotosarrding, og vi forsg-
ker 6 variere visningen av nye og "gamle" bilder
hvefi 6x.
Temaene for Arcts utstilling var fl€re, alt fta uni-
onsopplosningen for 100 ir siden, frigjminga for

60 ir siden og skolens 1 10-ers jubileum. En pre-
sentasjon av tidligere sogneprest Alfted Eriksen,
som var en imllytelsesrik og mangesidig person,
var det ogsa plass til.
I forbindelse med unionsopplssningen var det
sardet en god del informasjon og fotografier
samt at vi hadde flitt lane et gammelt svensk flagg
fta 1880 med den omtalte "sildesalaten" i hjsmel
.Det var slor imvandring av svensker til Norge pe
slutten av 1800 og beglurelsen av 1900 tallet.
Mange av disse bosatte seg pA Velerenga, men
hvor mange var det egentlig? Knut Roar kontaktet
Byarkivet hvor han fl*k tilgang pe navn og adres-
ser - og Even rnarkefie pA et kart at det bodde 240
svensker pi lille VAlerenga i 1905. Historielaget
hadde ogsa tatt en fotorundc pA Valerenga kalt
for og nA bilder - for 6 vise hva som er skjedd av
endringer giennom 100 er.
Historielaget har alltid hatt fokus p6 skolen og
dens befdning for bydelen. I 5r var vi si heldige
a fe Hne en meget gammel skolepult og en del



UTSTILLINGEN 2OO5 Bjorg Staal

skolemateriell fta skolens arkiver.
I tillegg ble det hengt opp en stor samling av
klassebilder og ellers vist skoleboker og diverse
hdndarbeider lint av historielagets medlemmet.
Alt for 6 markere at skolen bar nAdd I ]0 6r.

Da fteden brst lss i mai 1945, ble ogsi de russis-
ke fangene pa Etterstad loslatt. En rekke situa-
sjoqsbilder fia moter mellom fanger og folk pi
Velerenga i fredsdagene, samt annet mate ell i
den forbindelse ble ogsi vist.
Historielaget har skaffet seg glassmontere, hvot
det ble utstilt forskjellige saker og ting. Blant an-
net kunne en se garDmelt tanr egeutstyr og ikke
minst ku e en grossende betrakte en meget
garnmel beidrekket bomaskin!
Idrettens avdeling ble som vanlig godt besokt.
Her ble vist videoer og en del utstyr i tillegg til
fotografier samt at helgens kafd var dekorert
rned kjempeflagg og andre idrettssymboler.
Som vanlig kunne en fi kjopt neste 6rs kalender,
boka "VAlerenga - bydel med sjel" og "Fra Sota-
hjomet til Bohemen", julekort og T-skjorter med
historielagets logo.
Det var ogs6 mulighet til e fi kopiert fotos disse
ble scannet og levefi omgee[de.
Ingen fotoutstillingen uten nystekte valler og kaf- flere medlemmer. Knut Roar

fe som denne helga kunne n).tes i det som kalles
"hagestua". Her var ogsi de populere albumene
lagt ut til giennomsyn.
Histodelaget har skalfet seg en del nytt utstyr, og
blant annet ble det under hele utstillingen vist bil-
der pe storskjerm fta erl DVD om Velerenga som
er under produksjon.
Takk for godt ftarl1]nlrte - og velkommen neste ar.

IIva brukes medlemskontinsenten til?

4 medlemsblad, trykk og produksjon 16,-
4 porto medlemsblad 32,-
4 brevutsendelser 16,-

nedlemsmoter, vandr, foto 30,-
husleie 50.-

Sum irl ige kostnader pr medlem 144.-

Dere betaler 150 og det beryr at det er 6 kronet
igien til diverse kostnader og det er. lett i
skjonne at dette ikke gir opp.
Dette er litt giove tall men svert nere de
virkelige.
I)ere kan se at det ikke er stor margin for de
store sprell, - og del gior \ i ikke hellcr.
Portokostnader t,lir etter hvert en stor kostnad
med nesten 50 kroner pr ir pr medlem.
Styret og et stotteapparat er avhengig av frivil-
Iighet, Cleden og frivillighcten i st) ret gietrspci-
Ies i cntusiastiske medlemmer, men vi er av-
hengige av medlemmenes innbctaliger og gierne
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Krigshistorie fra

Som ti tidligele har fdtt hore,foregikk det litt at
htert pd Vdlerenga under krigen. Til tross./br
tyskernes nervter pd skoleh, dre| motstandsfolk i
Isldtulsgatd med illegalt arbeid.

Turid Andersson Bogslad som et medlem i hislo-
rieldgel,.leler hel sine opple',,elser J/a krigen
med oss i denne Jbrtellingen. tr/i har ogsdJAft ko-
pier av flere dokunenkr rta henne. Ah 1.,6n ikke
gjengis he/, menri lorer henne at |i skal td godt
rarc pd dette i arkivet vArL Stor takk til TuridJbr

tat hun kom med delte lil
' , o,ls.
' .Ieg var ikke mer enn 2 mfr-

neder da krigen br6t u[.
Mine foreldre, Drna (fadt
Andersen) og Orville Eks-
tram var nygi/ie hasten
1939 oglyllet inn i helt hy
leilighet i tuursteinsblokka i
Brinkens gdte 19 pd Kam-
pen. Mor vur fitt Iskmdsgtt-
ta I 0 og far fta Akeberg-

wietl 50. De rqt begge politisk akti|e og rar med
i motstandsbe|egelsen begge to. Far var lagsjeJ i
tropp 200 i gruppe 13 142 i Osb, og det rar cler-
for stor risiko for al hak |ille bli afteste . Euet
noen tuAneder mdtte de da ogsd.llykte. Siden mor
var fra Islandsgata 10,.fikk de leie et rom der, og
vi gikk i dehing. .Ieg hadde hcide mormor, tante,
onkel, Jarmors svigerintue, mors kusifie og hennes
mann og ssnn boende i denne gdrden.

Mne foreldre fortsatte med illegalt arbeid. De
hadde morer. lytur pd rudio. len&e or\esigna-

Islandseata 10

ler og spedte illegale atiser- Fat var bokbindet
og trykket ogsA ry)e ar.lette stojfel. De hjalpfolk
o|er gre sa til Sverige. Mor |ar ogsd med i det
sanit@le arbeidet. Pa matune wtr .lel tuennfta
tropp 200, arbeidskamerater og veldig fi@re |en-
ner. Av disse var noenjeg kdlte for "tonte" Hen-
riette og "onkel" Bjalne somrarforlovel, og
''tante 

Raqna oe onkel Hugo.

Far ld med pistol under hodeputa om natta. De
varlbrberedt pd .let rerste, men hdpet pA det bes-
te. Mifu pa nata den 9. ho'rember 1913 vdknet i
av skrik, rop og spark i dora. Foleldrene mine
disktterte fort hvordan de skulleforholde seg.
Mor tok meg pd armen og gik* modig og Apnet
dsra. Far lot som han sov.

I n stormet 12 lyskere Jia Gestapo. Noen dv dem
sru*ket ddrlig norsk. De /er fat u! oN senga, og

til alt hell sd de ikke pistolen. De hylte, sklek og
siklet pd oss. Mot ble spurt om hun hadde piro-
rende i @rheten slik al hull kunne ler)ele meg
de/. Del swtrte hun nei til, for huk trodde ikke al
hun|ille bli arrestert. Ilun klop meg i bakenfor
atjeg shulle grAk og trodde at det shulle hd inn-
virkningpd at de ikke ville atestere henne.

Farst da den ene sa at hun sk lle ta neg med slik
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at de ktnne sen-
de meg pd bar-
hehjem i Tysk-
land, mdtte mor

hennes mor bod-
de i.fieftJe eta-
sje. Hun mAfte
bortfurklare det-
te med d si at
mormor hadde
hj efleproblemer,

og at hun var reddfor at hun shulle stupe dod
om. De spurle Jtt om han hadde tau og ble med

,,DE TESTE ()PP DODSD()MMEN -
og la lokka om halsen Pe meg'
R.'rh.td bot lot.euen , Nr.ge, siet ORWTLLE FKsIRol

han ned i kjelleren. Hva de sk lle med det, trodde
fft i euerlidvar sbemsel. Fdr ble fort ut uten at
jegjikk en nskjedsklem- Vetst r)at rel dette for
han, for jeg.forrtodjo ikke hva som ville skje.

Mor med meg pd armen, ble f@/t opp iielde ela
sje. Der dpnet tunte Maud, mors sgster, dora og
holdt pd dfd sjokk Mor ble spurt hvorfor hun
ikke hadde.fortalt om henne. Da lq) hun og sa al

Her b€res uma til Hugo Rosnes av ONille Ekstrom tulgt av

hun hadde tuberkulose, for det risste hul aI de
var redde.for. Jeg ble overlevert til mormor som
ydr i like stort sjokk, og grAt og var.fortvilet. Det
rar hun som tokvare pd meg i de l8 mdnedene til
Lrigen var slutt.

Far, mor, tdnte Maud, onkel Oskar./ia Brinkens
gate 5 og monnen til mors kusine, Torstein, ble
alle arresterl i Islendsgdtu lA den naftd. Det t,iste

seg ogsd al orer 20 av mors og fan venner var
blitt ateste e sdmfie fiatta, og de mattes pA Yic-
toriaTerrasse. Far kom.forsl til Mallergata 19 og
senere til Grini. Han ble oqsd dodsdot l, men dette
ble ikkefullbydeL De satt begge inne helt til.fte-
den kom. Fars beste kameraL Hugo Rosnes, ble
sku pd Ttandum 30. ohober 1941. Hans hustfu,
Ragna, kom til Rownsbiick og Shttthof hrror hun
satt til frigjoringen.

Mor satt pd Grini i ll mdneder og 7 mineder pir
fangeavdelingen pd Ullevdl sykehus. Der ble jeg
smuglel inn lo gafiger ev norsk politifor atjeg

IIAI kaW or K$llstmsd $sl$l
il0ftG[ sr allsr frill!
Y5a .iin .r tl. ry gled., rdr tj..re d ..ftlc
nelgh.t n.t.,s en a.l i laE$.n og @t
arre en w nirl oe kiRF{ *ied,hn.

Rsden .*.1 nt .s$n€ ar roFli. o! dtiE.t
rttrrcr, o3 e..r yil yl h.lr rt vd. h.'w | :ar
rI€! ll* hu,k (.Fil!lcio. .r itke d.i smft
$n ,red. ri.rdd har s: vAp.L

r: @ Firlr i gldq bmr. ro, verdigh.l !c
d*idi.. opatE ili.e utro.dHde .v.rf.r ds
e||t* fiddq og r. i&k .€trd i €gs !td.

(|igs o&g:vs er hr! frcds oat!.vs
v6t. De &|ftr:1 r'l htM ilrer.tr inn
io. i sjemggFtt lirt tolkGt E og yer n$te1a..

!d and !i rA ha. vunftr s*at forp!j!*€ os
lik rt .la s *riS6 oS nril.tr brnlr tdre yitit
til f.d.ddd.ti sl. tamM *.1vi b,3:. i.n"
d.t .pr is;s *e .d h.dB, fik€rq t*.tig*

0uil signe ttirldyre ledrclanil!
skulfu lA treffe henne. Det var motmol som tok
meg med dit. Hun tok meg ogsd med til Ljanskol-
len hvor tlet yar arbeidsleb, slik dtjeg skulle fd el
gliml ar fa/. Del gikk ikke sd bra. Alle fangene ld
pd magen- Htorfor,,'et jeg ikke. Han sd opp ogfkk
oye pd meg, og dermedfkk hdn et spark i hodet.
Momor tok meg derfor aldti dit mer.

"Tante" Henriette rar ogsd blant de arresterte og
ble sendt til Ra|ensbr ck og Sachsenhausen. Hun
kom hjem etter krigen, men dade av s[orc skader
som hun hadde blitt pdfort i.fangenskap. "Onkel"
Bjurnt Jerimot ble iklLe arrc\tcrt Han var angivr
rcn og angat alle, ogsd sinforlowde Henriette.
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HanJik* l8 drsfengsel etter krigen.

Arrcstasjonen og ktigen husker jeg veldig godt
seh om jeg bare var 3 dr og 9 mttneder gammel
cla de ble tau.

Tufid Andersson Bogstad (fodt Ekttrqm).
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Et avisutklipp fra Dagcns Nyt mai 1909 skrevet
av Christian Krogh.
Han ville utforske Vilerenga og krken.

" Spot-t ognen steg hayere og holere.
Hvor er Galgeberg? Sporjeg konduktoren.
Der bo e, sa hdn og pehe pd el lite bebygget tri-
angel mellom en knrsrei. Det bld huset ligger ak-
l,r.trat der hror galgen sto.
Det var et lile idyllisk hus med sko&ler, hrite gdr-
dinet og blomster i vinduene. Det sd ikke ut som
det hddde r@rt noen folelse at hva det var for en
plass det befant seg pd. Sd dog mAfte del da sik-
kert spoke der om natren.
Spoflognen steg videre.
Husene ble nd mindre og mindre, gikk over til A
r@re av tre. Men har)ene foran dem ble storre og
stot"re. I en ar dem rar det satt opp en gammel
be stikuu gar ti I lysthus.
Jeg skal opp i kirken, sajeg til konduktoren.
Da m& De ut her. Foftesten er det lordag-
Ja, jeg vet det.
Det er ingen gudstjeneste, menerjeg.
Nei, nei!
Kilken selv rar dpenbalt en slags gientagelse a't
Gamle Akers ktuke. Men den virket lill steril, hvil-
ket jofotesten skulle lignes rimelig, tiden den er
ny. Og det harjo alle kirker r@rt en gang. ......
Den halwunde bakgruhn opptdes av enJietuslil-
ling a| korsfestelsen. Ktistus erfemstih som me-
get stot"re efin de avrige figurene. De er alle me-
get ullrykk:fulle og hyggelig malL HudlArgen sldl
utmetkpt mot den mot den grcnnlige varme tone.
Tegningen av de nakne kropper er ogsd god llke
til enklhcter son hender og lbrrcr,;.tm gjerne
neglisjeres. Man blirforbauset over hrilke sr@re
femskritt Hr Yigela d har gjort, sidetx han holdt
sin sepatatutstilling hos Blomquist for en 5-6 dr
siden. Hah hat simpelthen kaslet bott sitt dav@-
rende syn og begnt fullstendig pd t1ytt. Det er en
merkelig erolusjon. Man kan neste kalle det re-
volrcjon. Men han har ogsd mAftet gd en lang vei
for d lere, hta han har kert......

Et oyeblikk etter forer den elektriske spotnogn
megfrd awtkro ismen der oppe til den ndverende
i*elige tid, igjetl ned til det moderne lir i enfor-
holdsris stor bys sentrum. "

Christian Krogh
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Galgeberget

Gamle kart antyder hvorfor Valerenga oppslo som
en forsrad pE en bakletopp med ar grensninger
mellom Hovindbekten. Alna, nedre del av Etter-
stad til nedsida av Galgeberg.
Oinradet hadde to stgrre imfartsveier fra Romeri-
ke (Stromsveien) og Ostfolddistriktene
(Enebakkveien) som krysset hverandre nettopp pe
Galgeberget.
Byens rettersted E pe Galgeberg som 16 strategisk
til dcr hvor flere av hovedirufartsvegene til det
gamle Oslo mottcs. Ifolge Magnus Lagaboters lov
fia 1276 skulle retterstedet ligge utenfor bygrensa.
Plasseringen her pi derme hoyden skulle virke
proventjr-t, alle som skulle ut og ina av byen skul-
le se dette. I middelalderen het stedet
"Mofiustokka" i betydningen "Plagestokler".
Stcdel er offe omtalt i sagaene som da Kong Sver-
re i 1197 lot blise hele haeren (5-6000 mann) opp
pe felknausen Marlestokler, holdt tale for bi.ke-
beineme og takket dem 1br seieren over bymenne-
ne, bagleme og bisp Nikolas. Deretter plyndret de
byen og delte b)ttet med 2 merker solv til hver
mann. Det var ogsi her hertug Skule i 1240 sam-
let styrkeDe sire i slaget mot kong Hdkon HAkons-
son. Sigrid Undset si i sin roman "Kdstin I-av-
ransdatter" at Kristin kom ridende med sin Erlend
ovcr Galgcberg.
Pe et gammelt kart fra 1742 er galgc, steile og hjul
inntegnet her. Det var alhA ikke nok med at den
straffede ble hengt, men koppen ble ogsA delt i
fire deler og lagt pi horisontalt stilte hjul, satt fast
pA pieler. Henging som heruettelsesform, som ble
ansett som s€rlig vanerende, ble opphevel i Nor-
ge ved lov av 1815.
Skaryretteren fikk i 1698 fastsatt takster for ulike

avstraffelser i tillegg til fast lorm pi 1 00 riksdaler.
Takstene var i folge ganie dol-umenter:
1. Hugge av et hode med sverd 10 Riksdaler
2. Hugge al et hode med oks 8 Riksdcler
3. Hugge av en hend eller finger 4 Riksdaler
,1. Sette et hode og en hand pa skile, 2 Riksdaler
for hve.
5. Henge
6. Ta ncd fta galgen
7. Legge en hel kropp pA steile og hjul og sette
ned prel

10 Riksdaler
4 fuksdaler

l4 Riksdaler
3 fuksdaler

7 Riksdaler
8. SIA i slykkef armer og bein og legge p6 steile

9. Gravc nod cn kopp
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10.
1 1 .
t2 .
1 3 .
14.

Fore en dod lcopp ut av byen 2 Riksdaler
Partere og legge pd steile 12 Riksdaler
Hverf knip med glodende lang 2 Riksdaler
Ett brenimerke 4 Riksdalcr
Kagstrykning (pisking av staerlde person med
hendene festet over hodet til en solid stolDe).

5 Riksdaler
15. Piske en ut av byen
16. Vise en ut av byen eller herrcdet
1 7. Brenne en kropp
18. Brenne paskviller?
19. SIA navn pi galgen

7 Riksdaler
4 Riksdaler

10 Riksdaler
3 fuksdaler
3 Riksdaler

Skarpretteren mattc sjol holde redskapen. Tidlige-
re tilhirrte sverdet staten og mafte hentes ut fta
Alershus slott ved hver henrettelse. Bnrxcn av
sverd opphorte i 1791 fordi dette ikte alltid ble
utfort med sikker presisjon.
Den siste offentlige henrettelsen i Norge foregikk
pA Etterstad 19. april 1864 i stedet for Galgeberg.
Grunnen skal ha vert at det begynte e bli en del
hus rundt Galgeberg og henrettelsen ble fl}'tta pi
grum av venta massetilstromming.
De siste henrettelsene i Norge skjedde i 1876 etter
sivil straffelov, men disse var ikke offentlige.
Dodsstrafl-en for sivile forbr].telser ble opphcvct i
1902.
De som blo lrcnrcttet pa Etterstad var tyskeren
Friederich W. Priess og dansken Knud Fredrik
Chtr. Simonsen. Henrettelsen var nermest cn fol-
keforlystelse og mange 6ente penger pa e leie ut
stiplasser fra vogner og kjerrer. Sikkefi var det at
dette oppsto n@rmest som et marked med kakeko-
ner og salg av breftlevin.
Skarpretteren het Samson Isberg og kom fta Hor-
daland.



VARtrMANGEL
Liv Hellsaa fra Totengata 8 + 10

Mangelpd sko og annet fottoy begtue a Ui
prekart, ikke bare for oss men ogsdfor mange
andre i gata. Vi ungene arret ettet hretandre,
men Eliks sko som jeg skulle arve var altfor smi
for meg som hadde noen s'r@re brsdleler til Jbt-
kr. SA det ble Elin somJikk mine sko - det ril si
ri mdtte ha de pd deling, ogsd et par lappete,
ulelte sl.rgstgrler.

Gerd var heldigere.

Nija, ikke si veldig heldig ved e arve Elins sko.
De var nemlig si skjeve og rarc sA selv skoma-
keren hadde problemer med a rette de opp med
tresaler. Ler var det umufg A fa tak i sA derfor
var ikke de skoene de beste A ha pa fottene.
Til 6 begyrure med syntesjeg det var stor stas a
dele sko med Elin - da hadde vi lovlig frava:r
fra skolen n6r vi skulle bruke samme par sko
samme dag. Det ble ikke serlig morsomt i leng-
den, derfor fikk jeg et par gamle sandaler av
bestemor. Men pe hng avstand kunne man se at
det var hennes sandaler for vonde fiatter. fuk-
l ignok ble de malt og l l l l  nye l isser. menjeg
ble aldri glad i de. Slett ikke da krlden kom og
jeg mAtte ha tykke, hjenmestrikkete sokker av
oppreksgam i mange farger inni sandalene. Da
folte jeg meg liten pi skoleveien og visste at ne
villejeg bli ledd avl

Det var skomangel over alt men ingen andre
ennjeg gikk i sandaler i regn og srroslaps. Det
var kommet noen sko i butikkene, med lresiler
og 'overler' i fiskeskinn. Gronne og frne, og si
smalt det sA festlig i gata nar vi gikk!

Aller helst ville jeg ha de, men si var det mang-
el pi penger og rasjoneringskort.

Vire rasjoneringskort rakt aldri til oss ungene
nir det gialdt kla:r eller sko. Noen av merkene
ble byttet bort i ved eller andre ting vi kunae
fyre med.

Bestemor kom med restegam og noen gamle
gensere som vi rakt opp. Ni skulle det bli 1uer,
votter og sokLer. Det vi ikte visste var a1 det
skulle Elin ogjeg gjore.

Strikkingen ble nesten en vond drom. Strikke-
pinner, garn og masker ble en grusom opplae-
dng. Malrlma sint og forbannet over sine sinker
av troen dshe som ikke fikk det til. At det ikke

hjalp med orehker og kjeli lbrsto ikke mamma
Henegud, vi varjo livredde der hun sto truende
over oss med strikkepinner som sA ut som kjempe-
ndler og en stor kurv med gam som klodde se vi
fros nedover ryggen bare ved tanken at dette var ver
jobb fremover. Og om vi lios,ja sa var det var egen
slald som ikte hadde stikket votter og luer og det
som stone varl

Elin ga fort opp. Det ble bare gret og en lohaug pA
strikkepinnene hennes. Og ettcl en omgang juling
nektet Etn a ta i strikletoyet
"Jeg fryser heller", sa Elin og det gjorde hun ogsi
uten a khge. Jeg filik da greie pa strikkingen etter
hvert, men det var naboen som l@dc meg det.
Manrma tok imidlertid eren for det ndr hun siden
kunne vise frem bide votter, sokker, stromper,
skjerfog luer laget i alle regnbuens farger. Jeg strik-
ket ikke fordi det var morsomt, menjeg oppdaget at
narjeg salt med hendarbeidct si fikkjeg vere i fied
for all annet mas. Ikke ble jeg kastet ut heller som
mamma offe gjorde med oss ungene n6r hun ville
vore for seg selv. Mamma var svert sA blid narjeg
satt og strikl<et, defor ble jeg ganske flink etter som
tiden gikk.

Men glad i e slrikl(e ble jeg aldri som bam.

Under andre vcrdenskrig var dct rasjoDe.ingskof for det meste
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Vi har 6pnel for lsnsj
og middagss€rueringl

tt lkommentlVil.E ggala5,dt2407 r7 00 HgaDarogkaleno

Velerenga har fett et nytt bevertningssted som trygt kan anbcfales. Knut Olsen tok kontakt med
oss en god stund for epning fordi han onsket en Viterenga atmosf&re med gamle bilder. Resulta-
tet har blitt flott. Vi kan bare onske lykke til og tror at mange vil besoke stedet.

$\

El trivelig og avslappcndc niljo

Manse vil nok kjenne jgjen gam elt invcntd fra Cordial
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I/a I ererya Hb lar i e I ag pd irte n1e tt :
E naii: vaalfenga.hndag(tc2i.net

hjennnesidc: http:/Aome.c2i.net/vaalhist

Bankkonto: 0530 04 78222

Historielagets flotte kalender for2006 er sellsagt a ft kjrpl.
Direttelos Velererga Historielag, ellerKate E o, Valerenga
Blonster og j bokhandelen pe Fyrstikllorgel I

VIKTIG INFORMASJON!
Vi minner om salg av boker, kalendere og jule-
korl. Husk al dette forbedrer lagets okonomi
og vire mulighetcr til A gi dere en god kvalitct
pi det arbeidet vi gior. Hvis dere har mulighe-
ter til 6 selge noe for oss, €r det bare e ta kon-
takt med ett av medlemmene. Bydelsboka har
etter hvert hrvnet i antikvariatene med en hoy-
ere pris, Men vi har for salg i bcgrenset opplag.

Leder: Even Haugseth
Nestleder: Knut Roar Westbye
Kasserer: BjsmGranlund
Sekretler Bjorg Staal
Sryremedlem: Bjom Arild Gjerdalen

Varamedlem: Ame Mustad Sorensen
Varamedlem: Umi Granlund

Arbeidsgrupper i historiehget:

Utgivelse av bildekalender:
Konlakt: Elcn Haugsclh dl22 57 0l 66

rotogruppe - fotograftrins, imsamliDs os
alfolografenng av bilder:
Konlakl: Bj,m Grulund tll22 68 34 05

Idr€ttsgruppe onbydelcnsidrettsniljs
Kontakl: Bjom Arild Gjerdalen tll90 91 92 50

rntenjusruppe irtenjue interessaDre menneske.
Kontakt: Biorg Staal dt 22 61 40 33

Medlelnsavisa !tr
Kontakt: Knut Roar Westbye tlf22174884, nob 90831966

Eposr kroarb@online.no

Motekalenderen 2006

tfuktb3gkt NOTER FOLGENDE:
6. februar bokkaf6 pi Smia

20. mars iLrsmste i bvdelshuset

!!.49!!medlemsmote i Seniorsen-
teret.

AIle gangene kl. 19.00

lliqi_bydelsvandring ld | 8.00

s -h el Kr 60-

I VALERENGA}IISTORIELAG
Klipp gierne ut og heng opp!


