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Opp igjennom årene har det blitt gitt ut mange bøker og blitt skrevet mye bra om Vålerenga, hvor teksten 
har blitt forsterket av fotografier. I denne boken har vi gjort det motsatte - her har vi etter beste evne samlet 
det beste fra Vålerenga Historielag sin enorme fotoskatt, spedd på med mange godbiter fra arkivene i 
Oslo, og satt en billedtekst til.

Vårt ønske er at man her kan lese seg gatelangs gjennom historien til bydelen. Historien til småhus og 
stille gater, til parken, skolen og kirken. Ikke minst bydelens stolthet Vålerengens Idrettsforening: VIF, 
klubben fra Sotahjørnet, har sine røtter i bydelen.

Akkurat som bildene viser et mangfold av tider, plasser og inntrykk, byr tekstene på mange forskjellige 
stemmer. Vi brukte de opplysningene vi fant til hvert foto, og spedde på her og der. Vi ville ikke forstyrre 
bildene med markeringer, og har derfor valgt piler for å koble teksten til hvert enkelt fotografi.

Utfordringen var å tilrettelegge bildene for trykking. Der det var mulig gikk vi tilbake til originalene eller 
filmnegativene og scannet på nytt, fjernet støv, skader og fargestikk, tilpasset kontrasten m.m. Det var en 
lang vei å gå, men vi tror det var verdt jobben.

Vi ønsker å rette en stor og hjertelig takk til alle som opp gjennom årene har bidratt til denne unike  
samlingen med bilder og tekster. Uten dere ingen bok! Dessuten var alle offentlige samlinger veldig  
imøtekommende og åpnet sine arkiver for oss. Sist, men ikke minst ønsker vi å takke våre støttespillere 
som på mange måter har bidratt til prosjektet: Even Haugseth, Bjørn Granlund, Ingunn Rinde, Johnny 
Vaaga, Jarle Teigøy, Jan Hervig og Arne Kjeldstadli.

Vi har prøvd å finne alle tilgjengelige kilder for bildemateriale innenfor de rammene vi har hatt. Dersom 
noen kilder eller navn ble utelatt, ber vi om å ta kontakt med oss for å rette opp feilene i arkivet og til et 
evt. nytt opplag.

God lesning gatelangs!

Bjørn Arild Gjerdalen & Reiner Schaufler
August 2018

   Vaalerengen hovedgaard malt av ukjent kunstner i første halvdel av 1800-tallet. Maleriet eies av Oslo bymuseum.
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 1  Vålerenga blir til

De historiske kartene på de følgende sidene viser tydelig hvorfor Vålerenga 
ble et eget område med en egen identitet. Stedet ligger høyt, og på disse kar-
tene ser vi at det er naturlig avgrenset av elva Alna og Hovinbekken. Ringen 
markerer plasseringen av Vaaler hovedgård, senere Vålerenga prestegård.

1797
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  Hjørnet av Ingeborgs og Danmarks gate i 1924, enda tom for biler og med flere 
butikker enn i dag. I andre etasje i Ingeborgs gate 8, som er den høye gården til 
venstre, hadde speiderbevegelsen møtelokaler. Under krigen ble lokalene brukt til 
skole, blant annet til håndarbeidsundervisning. Den karakteristiske trafokiosken 
ble reist i 1921 av Kristiania Elektrisitetsverk. VHL.

  17. mai 1952. Fra en tid uten biler i Danmarks gata. Erna Skaane/VHL.
  Bakgården i Danmarks gate 31, trolig i 1923. Niels Kristian Nielsen viser stolt 

fram sin nye bil. Han og Emilie Karoline (til venstre på bildet) hadde hele 14 barn. 
10 av dem er med på dette bildet. Datteren Randi (sittende) «lånte» den nye bilen 
mens faren hennes var på jobb, rygget ut av gården og kjørte inn igjen. Senere i 
livet var hun da også med på flere billøp og vant pokaler. Bestefaren hadde støperi 
i Vålerenggata der sønnene hans også jobbet. Anne Kristin Orveland/VHL.

Danmarks gate
Danmarks gate fikk sitt navn før Vålerenga ble en del av byen i 1878.
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   Arbeiderne på Kværners jernstøperi 1894. Lise-Lotte Nesbakken/VHL.
   Produksjon av ei «tromme» til bruk på en kraftstasjon, i plateverkstedet 

Kværner Brug, i 1956. Knut Roar Westbye/VHL.

   Produksjonshall. Dato ukjent. VHL.

   Kværner bruks produksjonslokale, 1951. Leif Ørnelund/OM/BS.
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etterstadgata
Vålerengata 60 med LUX-reklamen, som var synlig i Etterstadgata. Alle foto Øistein Øisjøfoss, juli 1983.
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  Galgeberg 3 ruver midt i bildet. OBA/Widerøe.
  Galgeberg 2 med Hovindbekken, ca 1900. Erik Knutsen/VHL. 
  Store Munkengen, eller Galgeberg 2. Dette herskapelige huset ble bygget som 

bolig i 1876 for disponent, trelasthandler og overrettssakfører G.E. Henriksen. 
Hovinbekken eller Munkebekken, som rant gjennom den storslagne hagen, ble 
lagt i rør på 1920-tallet. Foto ca. 1890.  OM/BS.

Galgeberg fikk dette navnet i 1934 etter et rettersted i middelalderen.  
Fra 1866 var navnet Justits Plads og etter hvert Justisplassen.

galgeberg
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Gatestubben som forsvant 
  Enebakkveien begynner nå ved St. Halvards gate ovenfor Galgeberg. Her 

starter husnumrene med nr. 15 på den ene siden og nr. 16 på den andre. Husene 
med nr. 2-12 (gult) måtte vike plassen til fordel for den store boligblokken med 
adresse Galgeberg 3 (rød linje). Opprinnelig gikk Enebakkveien fra Åkeberg-
veien, over en liten høyde på oversiden av Justisplads og krysset St. Halvards 
gate. Det var hus bare på den ene siden av veien. Mot Justisplads var det ingen 
bygninger. I 1934 hadde kommunen kjøpt opp alle eiendommene, og i 1936 
forsvant denne delen av Enebakkveien da Galgeberg 3 ble bygd.

  «Brårikhau‘en» på Galgeberg ved starten av Enebakkveien. Huset til venstre 
var løkkehuset på Kasperløkka og hadde adresse Enebakkveien 2. VHL.

  «Brårikgår‘n»  Enebakkveien 6, 1908. Hans Holmboe Vogt, OM/BS.
  Husene som tidligere lå øverst på Galgeberget langs Enebakkveien 6 og 8, 

1904. Anders B. Wilse/OM/BS.
  Enebakkveien 12. RA.

  Bygging av Galgeberg 3, ca. 1934. VHL.
  Galgeberg 3, 1937. Anders B. Wilse/OM/BS.

GALGEBERG
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HEDMARKSGATA

Hedmarksgata 7 i 1979. Revet i 1985. VHL.
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Ingeborgs gate
Olaf Aarnæs med ansatt og kunder i sin butikk i Ingeborgs gate 7. VHL.

 Ingeborgs gate mot parken med Aarnæs kolonial til høyre. VHL.         Etter brannen i mai 1988. Johnny Vaaga/VHL.               Rundt 1983. Morten Krogstad/VHL. 
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ST. Halvards gate

   Bakgården i St. Halvards gate 44 på midten av 1920-talllet. Arne 
Mustad Sørensen med trehjulssykkel på besøk hos besteforeldrene sine. 
Husene på denne eiendommen ble revet for å gi plass til Galgeberg 3 midt 
på 1930-tallet. VHL.

   Inne i gården i St. Halvards gate 52. Anna og Halvard Ramberg på mot-
orsykkel. Fjøset til venstre. Ca. 1914. VHL.

   Barn med sykler i St. Halvards gate 52 rundt 1920. Det var snekkeri i 
underetasjen. Huset ble revet før 1940 pga planene om Østkantbadet.  
Leif Kåre Christiansen/VHL.

   St. Halvards gate 44 var et staselig mursteinshus i to etasjer. Ut mot for-
tauet var det et et hvitmalt stakittgjerde og innenfor langs huset et blom-
sterbed. Bak huset var det et lysthus dannet av syriner  og en hage med 
forskjellige frukttrær og prydbusker. Bildet er tatt rundt århundreskiftet. I 
1936 ble eiendommen ekspropriert og huset ble revet. VHL.
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  Interiør i Strømsveien 44. Kari Johannessen/VHL.
  Familielag hos Ingeborg og Gustav Gundersen i Strømsveien 44.  

Kari Johannessen/VHL.

  Strømsveien 44, Hedmarksgata 2 og Hedmarksgata 1. Inger Marie Eid var 
den siste som drev Eid-bakeriet i Hedmarksgata 1, driften opphørte i 1976. 
Da OBOS skulle rive hjørnegården i Strømsveien/Østerdalsgata var de veldig 
interessert i å kjøpe Eidgården for å rive og bygge nytt, men Inger Marie nek-
tet å selge gården. Den ble senere kjøpt av Worm Winther og hans venn, som 
restaurerte hele gården. VHL.

  Familien Berger med sin Overland 26 bak Sotakafeen i Strømsveien 51  
en gang på 1920-tallet. I bakgrunnen skimtes Sætre-fabrikkens logo.  
Helge Johansen/VHL.

STRØMSVEIEN
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STRØMSVEIEN

Bakgårder i Strømsveien

Inne i bakgårdene ble det også satt opp bolighus. De fleste ble satt opp i to 
etasjer i tomtenes yttergrense.
De var smalere enn forgården, og hadde som regel bare et rom i bredden.
Utvendige trapper var det vanligste.
Boligen på foto til høyre var bakgården i Strømsveien 47 fra 1878.  
Begge etasjene her var bolig, og trappa til andre etasje gikk her i et tilbygg 
i den ene kortveggen. Huset står i en rekke med andre uthus. Et lite murt 
slakteri ble bygget til den ene siden i 1912, og på den andre siden sto det en 
stall. 
De andre bildene viser baksiden av forgårdene på nabogårdene Strøms-
veien 47, 49 og 51 helt øverst mot Sotahjørnet.

Alle foto: Reidun Wilhelmsen i 1979.
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STRØMSVEIEN

    Plakatene til trafikkaksjonen males. Reidun Wilhelmsen/VHL.
  Demonstrasjon i Strømsveien 1991 av 9. klasse fra Vålerenga skole. VHL.

  Anleggsarbeid ved Vålerengtunnellen i dagene før åpningen. 
Morten Uglum/Scanpix.

  Ordfører Albert Nordengen (ordfører i Oslo 1976-90) og vegdirektør 
Eskild Jensen (t.h.) foresto åpningen av Vålerengtunnelen og klippet snoren 
1. mai 1989. Frode Pedersen/Scanpix.

  Strømsveien ved Vålerenga i Oslo sentrum øst stenges for allmenn trafikk 
ved bom. Samferdselsbyråd Raymond Johansen, assistert av fungerende 
veisjef i Oslo, Olav Sætre, foretok innvielsen av bommen 14. juli 1992.  
Mange lokale beboere var glade denne dagen. Svein Erik Furulund/Scanpix.
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   Totengata 13, januar 1971. Odd Hildonen/VHL.

  Totengata 8 og 10. Februar 1973. Johnny Vaaga/VHL. 

  Mathilde Glenne på vei ned fra sin leilighet i Totengata 13 i 1952. I 
huset til høyre, Totengata 15, bodde Signe «Poteta» sammen med Tob-
ben i første etasje. Hun stakk av under krigen. I frigjøringsdagene kom 
hun hjem, gikk rett inn og satte på potetkjelen. Hun kom ikke med noen 
forklaring på hvor hun hadde vært i alle disse årene. Da potene var kokte 
ropte hun ut i gata: «Tobben, nå er poteta ferdige, kom og spis». Etter 
denne episoden, var kallenavnet klart. AAB/Arbeiderbladet.

TOTENGATA
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Hjørnegården Ingeborgs gate 4/Vålerenggata ble bygd før 1875. Dette året kjøpte 
baker Johan M. Samuelsen hele eiendommen med bygningene som var der. På den 
andre siden av gårdsplassen mot Vålerenggata ligger drengestua. Her har det vært 
bryggerhus i kjelleren, drengestue og mellager. Senere har det vært både tobakks-
butikk, forsølvingsverksted og kontorer. I hovedhuset på hjørnet var det bakeri i 
kjelleren og utsalg i 1. etasje. Senere holdt Vålerenga Autoservice til her, og etter 
det kom det frukt- og grønnsaksbutikk. En kort stund ble butikken brukt som 
kontor for «Lysmesteren» som holdt til i bakgården. I 1985 ble det en frisørsalong. 
Deretter ble det pizzarestaurant.

Vålerenggata
Vålerenggata er oppkalt etter Vålerengen Hovedgård og fikk sitt navn i 1879. 
Tidligere ble den kalt Langgaden.

   Ca. 1910. Thorkel Jens Thorkelsen/OM/BS.     
   Postkort. J. Sagen  & Co. drev kolonialbutikk i nr. 27 på 1920-tallet. Så ble det Irma. Küenholdt/VHL.
   Postkort, rett etter at trikken kom i 1900. Tobias Wetlesen drev kolonialbutikk i nr. noen år før og etter århundreskiftet. VHL.      
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3 TRikken

Trikken preget gatebildet på Vålerenga fra 1900 til 1968.

  Trikken rett utenfor huset Vålerenggata nr. 57 i 1904. Linjen til Vålerenga var 
denne gangen enkeltsporet med møtespor rett nedenfor Ingeborgs gate.  
Anders B. Wilse/OBM.

  Utsnitt fra kart av Kristiania Sporveislinjer 1912. Vålerenga-linjen fargelagt.
  Et elektrisk vogntog fra Munkedamsveien på vei mot Vålerenga. Den elektriske 

driften startet høsten 1899. Tilhengeren på fotoet er en tidligere hestesporvogn 
som ble bygget om til elektrisk drift, forsterket og gitt nytt understell. VHL.

  Linje 8 Vaalerengen - Sagene. Skigutter i 1912 ved Sagene kirke.  
Anders B. Wilse/OM/BS.
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TRIKKEN
Rute 6 i krysset St. Halvards gate/Enebakkveien, 1968. Håvard Pedersen/UHB/MiA. Rute 6 i Vålerenggata, 1968. Dette var siste dag de klassiske toakslede Kristiania-trikkene gikk i ordinær rutetrafikk i Oslo. Håvard Pedersen/UHB/MiA.
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  Trikk motorvogn type SS nr. 105 linje 6, Majorstuen-Etterstad, svinger inn i 
Vålerenggata fra Ingeborgs gate 22. juni 1968 på trikkens siste dag på Vålerenga. 
Håvard Pedersen/UHB/MiA.

  Trikker på sidespor ved Vålerenga vognhall i påvente av opphugging grunnet 
utrangering og nedleggelse av trikkelinjen til Vålerenga og Etterstad i 1968.  
Ole Mjelva/OBA/Sporveismuseet.

  Tidligere tiders utrangering ble håndtert annerledes enn med våre dagers 
regler for avfall og miljø. Her er trikk 133 og tilhenger i påvente av brenning 30. 
november 1968. Lars Helge Frivold/VHL.

  Trikk brennes bak trikkestallen i Hedmarksgata høsten 1968. Johnny Vaaga.

TRIKKEN
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4 skolen,  
Parken  
og kirken

  Kolorert postkort fra Vålerenga park og kirke. Johnny Vaaga.
  Slik så en arkitekt for seg at forlengelsen av Schweigaards gate skulle krysse Enebakkveien, 

opp i parken, forbi kirken og skolen. Disse planene ble det heldigvis ikke noe av. OM/BS.
  Arbeiderpartiets valgmøte i Vålerenga park 18. september 1947. Leif Ørnelund/OM/BS.
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Emanuel Vigeland startet arbeidet med freskomaleriene 
i 1905. Modellene til ansiktene hentet Vigeland fra kjente 
personer og fra nærmiljøet, bl.a. vaktmesteren og to lærere 
på Vålerenga skole, prester og folk fra Vålerenga. 

I 2003 ble flere hundre ukjente skisser og tegninger av Vi-
geland funnet i kunstnerens museum på Slemdal, deriblant 
også utkast til freskene i Vålerenga kirke.

  Korsfestelsen var sentralt plassert i korrommet bak  
alteret. Odd Øverland Hansen/VHL.

    Emanuel Vigelands skisser. Reiner Schaufler/EVM.

  Nattverdmotivet på veggen bak prekestolen. Her ser vi 
at fresken var blitt utvidet med «Livstreet» (se side 305) der 
det tidligere var vindu, over nattverdscenen. Odd Øverland 
Hansen/VHL.
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300 Vålerenga kirke
  Johnny Vaaga.        VHL.     Odd Øverland Hansen/VHL.
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Jordal AMFI 
og idrettspark5

   Norges første kunstfrosne bane, Jordal Amfi, ble bygget til olympiaden i 
Oslo i 1952. Frode Rinnan og Olav Tveten tegnet bygget, og det ble anlagt dypt 
i terrenget. På bildet fra 1952 ser vi det opprinnelige amfiet uten tak. Foran 
amfiet ser vi litt av treningsbanen kalt «Grisebingen». Til høyre ligger Jordal 
idrettsplass. Jordal Amfi var i første rekke en ishockeybane, landskamparena 
og Vålerenga Hockeys hjemmebane. For dem som var unge i 1950-60 årene ble 
Amfi‘n det nye møtestedet. Det var plass til 11000 tilskuere. Sonja Henie kom fra 
USA med sine store glamourøse isshow. NRK hadde store folkelige sendinger, og 
det var rockesangkonkurranser. Rockestjerner fra hele Norden deltok. I 1971 ble 
taket hengt opp i stålwirere over amfiet og festet med barduner i bakken. Jordal 
Amfi ble revet i 2017. Et nytt tidsriktig Jordal Amfi står klart i 2019. 
Foto fra 1965. Widerøes flyveselskap/OBA. 

   Jordal teglverk i 1911. Oslo lysverker/OBA/VHL. 

Jordal var navnet på dalsøkket mellom Ensjø og Galgeberg, og det var her 
Hovinbekken rant. Området hørte til gården Nedre Valle til begynnelsen av 
1800-tallet. Dalen var rik på leire, og Jordal Teglverk ble derfor anlagt her. Byen 
hadde på grunn av regelen om murtvang et stadig økende behov for teglstein til 
den store boligbyggingen på siste halvdel av 1900-tallet. Etter at store deler av 
leira var gravd ut, og over et tiår med lavere byggeaktivitet, ble produksjonen 
slutt rundt første verdenskrig. Mange på Vålerenga og Kampen mistet da arbei-
det. Terrenget ble flatere der hvor leira var fjernet, og her ble det sparket fotball 
og gått på skøyter. Hovinbekken ble lagt i rør i løpet av 1920-årene. Utover 
1930-tallet var arbeidsledigheten stor, og kommunen satte igang det som ble 
kalt nødsarbeid. Jordal Idrettsplass ble bygget på denne måten. 
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Sotahjørnet var VIFs faste diskusjonssted både før og etter A-lagets kamper. Hjørnet Strømsveien og 
Etterstadgata var foreningens klubbhus i friluft, av mangel på lokaler. Dette bildet er tatt rundt 1935, 
og fra venstre står Rolf Grønby, Tormod «Tony» Ingvaldsen, Thormod «Trosten» Trosterud, Birger 
«Tuben» Sørensen, Hjalmar «Hjallen» Olsen, Johan «Churchill» Larsen, Peary Andresen, Ingvald 
«Kjinger'n» Larsen. Grete Berg Halvorsen/VHL.

Klubben fra  
Sotahjørnet6
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representant for de mange kvinnene som er å beun-
dre for sin innsats for idrettens beste i bydelen. 
10 Leif Olsen ble født i 1927, og vokste opp i Hed-
marksgata 11. Storscoreren spilte for begge klubbene 
i bydelen, Jordal IF og Vålerengens IF. 
11 Kassesnekkeriet i Vålerenggata 29, hvor VIF ble 

stiftet 29. juli 1913. 
12 Klubbhuset fra 1946, Våle-
renggata 56. 
13 Sotahjørnet. 
14 Åge Sørensen ble født i 
1937, og vokste opp i Et-
terstadgata 20. Åge var aktiv 
i flere idrettsgrener og ble 
seriemester i fotball i 1965. 
15 Lille Etterstad. Her startet 
Spark fra 1898 de første tre-
ningene og fotballkampene på 
Vålerenga. 
16 May Aas ble født i 1940, 
og vokste opp i Sveriges gate 
11 B. May er døpt, konfirmert 
og gift i Vålerenga kirke, og 
har spilt håndball i hele 31 
sesonger for VIFs A-lag - fra 
hun var 15 til hun var 47 år. 
May Aas er æresmedlem i VIF. 
17 Birger «Tuben» Sørensen 

ble født i 1908, og vokste opp i Etterstadgata 30 med 
sine brødre Ragnar og Arne. Tuben, Ranger‘n og 
Lørja hadde besteforeldrene sine i Etterstadgata 28. 
De tre brødrene spilte A-lags fotball for VIF sammen 
i mange år, og ble Oslomestere i 1932, 1933 og 1934. 
18 I 1898 ble Fotboldpartiet Spark stiftet i Ingeborgs 
gate 8. 

9 Ingvild Birgette Ruud ble født i 1908, og bodde i 
Orknøygata 2. Da hun giftet seg med Birger Gunder-
sen, flyttet de til Jordalgata 6. De fikk fem barn, og 
her med Jordal Idrettsanlegg som nærmeste nabo, 
ble det mye idrett for familien Gundersen. Det ble 
mye matlaging og klesvask med mer for idrettsmam-
maen, som nok var med på å gi grobunn for mange 
NM-gull. Fru Gundersen får her stå som en verdig 

7 Brede Frettem Csiszar, mangeårig kaptein for VIFs 
iskrigere, ble født i 1987, og vokste opp i Islandsgate 8. 
8 Fridthjof Waldemar Klemp var fra Totengata, rett 
nedenfor Sotahjørnet, og var fast inventar på Sotaka-
feen. Både inne og ute var han med på diskusjonene, 
som gikk høylydt både før og etter fotballkampene. 

Klubben fra Sotahjørnet

Vålerenga og VIF 
Historiske VIF-plasser i bydelen samt et lite utvalg 
personer med Vål’enga i sitt hjerte. Noen få nevnt, 
men ingen glemt... 

1 Jordal Amfi. 
2 I de første årene etter at VIF 
ble stiftet i 1913 trente de på 
en liten løkke mellom Strøms-
veien 22 og Solørgata. Her ble 
det trent med beksømstøvler 
og turnsko, for fotballstøvler 
hadde man på den tiden ikke 
råd til å kjøpe. Unntaket var 
noen eldre gutter, som hadde 
arbeid. 
3 Tor «Jern-Gustav» Gunder-
sen ble født i 1935 og vokste 
opp i andre etasje i Jordalgata 
6. Han var kaptein og spillende 
trener for ishockeylaget til 
Vålerenga som tok 10 NM-gull 
fra 1960 til 1971. Tor og brø-
drene Ivar og Sverre spilte også 
på landslaget i ishockey. 
4 Terje «Henger‘n» Hellerud 
ble født i 1939, og vokste opp i 
Jordalgata 8. Henger‘n er en le-
gende i Vålerenga. Han og bror 
Jan er æresmedlem i VIF. 
5 I Galgeberg 3 har det vokst opp mange som har 
prestert for VIF både i fotball og ishockey, som Knut 
Stenberg, Odd Syversen og Bjørn Olsen. 
6 Leif Eriksen vokste opp i Vålerenggata 5. «Liffy» 
var en av de berømte Bohemene som ble seriemes-
tere i 1965. 

Tippens egen 
samling av 
jakkemerker 
og heders-
bevisninger. 
Her er blant 
annet et 
merke fra 
gamleklub-
ben til Tip-
pen, Olymp, 
som slo seg 
sammen 
med VIF i 
1918. Her er 
store og små 
minner, som 
fra bronse-
laget han 
var med på 
i OL i 1936, 
og merket 
til Berger IL, 
fra en VIF-
kamp mot 
Berger på 
30-tallet.
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  Etter 2. verdenskrig flyttet VIF inn i ei lita koksbu som lå mot gata i Vålereng-
gata 56. Det nye kontoret ble innviet i 1946. Dette var klubbens eneste faste 
tilholdssted i mange år. Her i Vålerenggata 56 ble det holdt styremøter, og her sto 
det pokaler på alle skap og hyller - de fleste vunnet i større klubbturneringer i 
fotball og ski. Veggene var prydet av fotballag som hadde bidratt til å kaste heder 
over klubben fra Sotahjørnet. Til de store kampene var det billettkø fra klubb-
kontoret og nedover hele Vålerenggata. Etter at klubben flyttet inn i et større 
klubblokale i et bomberom på Etterstad i 1958, ble lokalet i Vålerenggata 56 
brukt som materialbod. VHL.

  Bohemene fra 1967 hadde tydeligvis fortsatt tilknytning til bua i nr. 56, selv 
om klubbhuset var flyttet. Her er «Bonden», «Bruno», «Henger 'n», Terje Skogli 
og Yngve Andersen knipset rett nedenfor. VHL.

  Bruno i Vålerenggata i 1965. VHL.

  Det er mye VIF-historie mellom trehusene i den øvre delen av Vålerenggata. 
Idrettsforeningen ble stiftet her i Vålerenggata 29 i 1913, og klubbhuset var i flere 
år i Vålerenggata 56. VHL.
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Klubben fra Sotahjørnet

  VIF seriemestere 1965. Endelig skulle Vålerenga vinne noe stort i 
norsk fotball, og da passet det bra at det var de ekte Vålerenga-bohemene 
som sto bak det første fotballgullet i klubbens historie. VHL.

  Skolelaget til Vålerenga skole, som ble folkeskolemester i 1952. Her er 
det mange framtidige mestere i både ishockey og fotball. Skolelaget vant 
3 - 0 over Ila skole. Best på skolelaget til Vålerenga var Terje Hellerud 
som også scoret to mål. Jan Roar Thoresen/VHL.
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