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Styrets arbeid
Styret fungerer godt som et team. Normalt møter alle på styremøter, og alle bidrar i
forbindelse med ulike oppgaver.
Styremøter
Det er blitt avholdt 6 styremøter, de fleste på Fliserommet på Kampen bydelshus, samt flere
uformelle møter i forbindelse med de åpne møtene. Vi har dessuten mye kontakt via e-post.
Åpne møter
Vi har avholdt 6 åpne møter på Bydelshuset, alle i Bistroen, samt en byvandring.
 Etter årsmøtet i april fortalte byantikvar Janne Wilberg om Kampen skole – en
pionerskole fra 1888. Om skolen og skoleutviklingen. På slutten av 1800-tallet økte
folketallet og skolelovgivningen endret seg. Kampen skole var byens første med bad for
elevene. Foredraget var historielagets bidrag til skolens 125-årsjubileum.
 I mai ledet styremedlem Arne Kristiansen en Vandring på Jordal og Galgeberg med vekt
på Jordals teglverks- og idrettshistorie, middelalderens avrettingssted på Galgeberg og
besøk hos forfatteren Markus Midré i ”Skarpretterboligen”. Et vellykket arrangement
som styret vil gjøre til et årlig tiltak.
 I september var temaet Holocaust i vårt nærområde: Carl Fredriksens Transport og
skjebnen til en jødisk familie på Kampen. Øivind Aasheim ga oss beretningen om gruppen
som fraktet omkring 1000 jøder og motstandsfolk over svenskegrensen vinteren 42/43.
Ragnhild Hoel fortalte om familien Claes i Brinken 23, som ble deportert til Auschwitz.
 I oktober samarbeidet vi med Kampen vel om Kampen mot brann! Brannhistorie og
brannforebygging i dag. Ivar Eriksen og Iver Iversen fra Brannmuseet i Oslo fortalte om
brannhistorie og Beatrice Eriksson fra kommunens brann- og redningsetat og Dagfinn
Kalheim fra Brannvernforeningen ga råd for dagens brannforebygging.





Novembermøtet sto Leif Gjerland for, med utgangspunkt i sin bok Oslo før. Han
overrasket sitt publikum ved å dele dem inn i lag og formidlet gjennom en quiz.
I februar var temaet: ”Hvem tror du at du er?”: Hvordan komme i gang med
slektsforskning? Carl Birger van der Hagen, leder av DIS-Oslo/Akershus, fortalte og
demonstrerte søk i kilder på internett.
Marsmøtet var viet gamle filmminner: Kampen-filmkveld: ”Skraphandlerne” og klipp fra
”Olsenbanden”. Filmene ga gjensyn med Kampen på 60-og 70-tallet.

Møtene og vandringen er godt besøkte, med mellom 50 og 60 tilhørere hver gang, og samler
et interessert og engasjert publikum. Møtene er gratis og åpne for alle.
Hjemmesiden og Facebookside
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no ble oppgradert i august 2013. Vi
kjøper tjenester av Terje Sørbø i Tmedia. Siden fungerer meget bra. Her er stoff om
historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens historie. Siden blir stadig
mer lest, og vi har nå 40-50 lesere daglig. Facebooksiden til historielaget ble opprettet
høsten 2011 og har 427 følgere. Lasse gjør en stor jobb med hyppig oppdatering av hjemmeog Facebooksider.
Kampenkalenderen 2014
Kalenderen inneholder ulike bilder med historier fra Kampen, om personer, bygningsmiljøer
og annet fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 500. Den ble sendt ut til alle
medlemmene og hadde et løssalg på ca. 150. Kalenderen kostet kr. 100.
StyreWeb
Styret bruker internett-verktøyet StyreWeb. Dette er svært nyttig, gir bedre kvalitet i
styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt. Vi bruker StyreWeb til medlemsregister,
arkivering av viktige dokumenter, og utsending av meldinger på e-post og sms til
medlemmene, blant annet påminning om møter. Vi er også i ferd med å ta i bruk StyreWeb
til regnskap og kontingent. En ”økonomi-gruppe” bestående av Kari, Arne og Ragnhild jobber
med dette, og har hatt hyppige møter. For regnskapet for 2013 har vi imidlertid fått bistand
fra tidligere kasserer Sverre Syversen.
Brønnøysundregisteret
Historielaget er fra februar 2014 registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret.
Byggeskikkpris
Historielaget deler som en prøveordning ut Kampen Byggeskikkpris på årsmøtet 2014. Dette
er en påskjønnelse for prisverdig ivaretakelse av Kampens særpreg. Det omfatter god
bevaring av gamle hus, god tilpasning av nye hus, samt gatemiljø, hagemiljø og trapper m.m.
En komité ledet av historielaget med deltakere fra Kampen vel, Kampenposten og
Fortidsminneforeningen har vurdert forslagene. Styret vil vurdere om prisen skal videreføres
i 2015.
Videreføring av samarbeidet om ”Kultur på Kampen”
I jubileumsåret for Thorbjørn Egner ble det etablert et samarbeid mellom lag, organisasjoner
og institusjoner på Kampen, ledet av historielaget, velet og Kampenposten. Mange

arrangementer ble gjennomført. ”Egnermarked” ble gjentatt 7. september foran kirken med
musikk, boder og aktiviteter for barn. Arrangementet trakk flere hundre mennesker.
Historielaget deltok i planlegging og gjennomføring. Velet leder arrangementet, som mottar
frivillighetsmidler fra bydelen, men er ellers basert på en massiv frivillig innsats. Igjen en flott
demonstrasjon av hva frivillighetsmiljøet på Kampen kan få til sammen.
Engasjement i nærmiljøet
Historielaget deltar ved to av styremedlemmene, Line og Ragnhild, i aksjonsgruppa Kampen
for Kampen. Aksjonsgruppa er en frittstående gruppe under velet og historielaget som
arbeider med byutviklingsspørsmål i vår bydel. En oppdatering:
 Byggesaken knyttet til en 6-etasjes boligblokk ved Kampentrappa i Brinken har pågått i
flere år. Vi mente primært at tomta ikke skal bebygges, sekundært at bygget bør bli
lavere og i fasade og materialer tilpasses det verneverdige miljøet i Brinken og
Kampentrappa. Byantikvaren og Bydel Gamle Oslo var også negative til forslaget. I mai
2013 avgjorde Fylkesmannen i Oslo og Akershus at vår klage og klager fra naboer ikke tas
til følge. Blokka er våren 2014 under oppføring.
 For Kjølberggata 31 er det planer om påbygging med to etasjer. Historielaget og velet
går i et felles brev i mars 2014 sterkt mot dette, av hensyn til bevaringsområdet i Brinken
(bygningsmiljøet og Kampentrappa).
 Brinken 53-61 - Kampentrappa og tomtene sør for denne - reguleres nå til hensynssone
bevaring kulturmiljø. Historielaget og velet leverte felles høringsuttalelse til plan- og
bygningsetatens forslag i mars. Vi var positive til forslaget og gikk primært inn for
alternativ 1, som bevarer grøntstrukturen i området. Alternativ 2 åpner for
gjenoppføring av hus på eldre boligtomt i Brinken 57. Vi godtok også dette, men ønsket
strengere krav til utforming av nytt hus her. I desember kom et nytt alternativ 3 på
høring, med større tillatt høyde (med henvisning til foto av opprinnelig hus).
Historielaget og velet uttalte i januar 2014 at uten krav om en gjennomført kopi, vil vi
holde fast på alternativ 2, med tilsvarende høyde som nabohusene. Vårt primære ønske
er fortsatt alternativ 1. Vi påpekte samtidig at byggeplanene i nærheten (blokk og
påbygging nevnt over), vil forringe kvalitetene i bevaringsområdet.
 Historielaget, velet og aksjonsgruppa samarbeidet høsten 2009 om en sterkt kritisk
høringsuttalelse til Kommunedelplan byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-25. Det
har lenge vært stille om planen, som er til politisk behandling i Byrådsavdeling for
byutvikling, de siste årene. Det er tunge innsigelser fra bl.a. Riksantikvaren.
Historielaget har meget god kontakt med Kampen vel og Kampenposten, noe som viser seg
gjennom aksjonsgruppa, samarbeid om Egnermarked, byggeskikkpris og felles møter.
Kampendagene 2013
Vi arrangerte Åpen bakgård søndag 26. mai, der 30 adresser holdt portene åpne for besøk,
noen helt nye. Løpesedler og oppslag med informasjon og kart ble delt ut og hengt opp på
forhånd. Det var god oppslutning, muligens publikumsrekord. Vi bidro dessuten med
økonomisk støtte (kr 3000) til Kampendagene.
Foredrag og omvisninger
 Ragnhild og Kari holdt foredrag om Kampens historie og historielaget på Kampen Omsorg
Pluss 30. april.





Lasse medvirker på en mye sett video fra august 2013 på ostkantliv.no om ”Da Kampen
ble Tøyen”
Arne har holdt tre omvisninger for besøkende grupper i løpet av 2013.
Lasse og Trygve Panhoff var guider for Romeriks Blad hadde om Kampen og Kampens
historie i oktober.

Deltakelse i ”snublesteiner” til minne om familien Claes i Brinken
Som en oppfølging av møtet i september samarbeider historielaget med Jødisk Museum. Vi
har påtatt oss å finansiere tre ”snublesteiner” som skal legges ned i fortauet ved Brinken 23,
til minne om Arvid, Iris og Alexander Claes, som ble deportert i 1942 og drept i Auschwitz.
Dette er ledd i et prosjekt i hele Europa, der den tyske kunstneren Gunter Demnig utformer
og setter ned steinene. Dette vil skje 11. juni 2014.
Diverse aktiviteter og deltakelse
 Historielaget mobiliserte ni av sine medlemmer i mai til intervjuer med elever på Kampen
skole i forbindelse med skolens 125-årsjubileum.
 Lasse og Ivar deltok på møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo i oktober hos
Middelalder-Oslo og Ivar deltok i april hos Hasle-Frydenberg historielag.
 Terje, Ivar og Ragnhild var til stede ved åpningen av Minnepark for Carl Fredriksens
Transport i oktober (jf vårt møte i september).
 Ivar deltok på møte om minneinnsamlingen Mange stemmer fra levde liv i november, og
styret sendte i januar ut informasjon til medlemmene om denne aksjonen, som skal
samle inn fortellinger om livet i Norge, slik folk født før 1950 husker det. Aksjonen
administreres av Landslaget for lokalhistorie, med frist for bidrag 15. april.
 Historielaget har kontakt med Tiril Bryn om utprøving av en app (”Nr 13”) for formidling
av lokalhistorie og fortellinger.
 Vi deltok på et nytt seminar for historielagene om Oslos arbeiderhistorie 26. november
2013, arrangert av LO i Oslo.
Medlemstall
Antall medlemskap er 253 (02.04.14). Noen medlemskap omfatter to personer. 125 er
ordinære medlemmer, 106 er pensjonister. Vi har nå ti æresmedlemmer: Stig Berg, Siri Bryn,
Joronn Dahl, Greta Gulbrandsen, Wenche Halvorsen, Hassa Horn, Lone Klem, Robert
Lorange, Sverre Syversen og Kirsti Aasen.
Økonomi
Økonomien er etter styrets oppfatning er god. Styret gjør ingen endringer i
medlemskontingenten foreløpig, men vil gjøre oppmerksom på at en stor andel av vår
medlemsmasse har «honnørpris» på kontingenten. Dette vil vi kommet tilbake til på
årsmøtet 2015. Vi har mottatt frivillighetsmidler på kr. 10 000 fra bydel Gamle Oslo for 2013.
Det er søkt midler for 2013 også. Revidert regnskap vil foreligge ved årsmøtet.
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo.

Styret i Kampen historielag, 2. april 2014

