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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2015 presenterer Kampen historielag nok en gang små fortellinger  
med ledsagende bilder fra Kampens historie. Det er minner fra eget liv, og det er historier  
om hendelser og steder på Kampen og personer fra Kampen. 

Har du gamle bilder fra Kampen?
Vi er fortsatt svært interessert i å komme i kontakt med dere som har fotografier fra Kampen.  
Bildene kan være 10, 50 eller 100 år gamle, fra hverdag og fest, ute og inne, skole, arbeidsliv,  
foreningsliv, gater og parker – alt om livet og menneskene på Kampen er av interesse!

Hjemmesiden vår
Vi vil samtidig oppfordre både medlemmer og andre om å gå inn på vår hjemmeside:  
www.kampenhistorielag.no. Her finnes nyheter, fotogalleri og mange illustrerte artikler  
og fortellinger fra Kampens historie. Her kan du også sende inn egne fortellinger eller  
etterlyse gamle venner. Ta en kikk!

Redaksjon for kalenderen er styret i Kampen historielag:
Lasse Solberg
Ragnhild Hoel
Kari Korbøl
Arne Kristiansen
Line Arneberg
Ivar Nygaard
Terje Berner
Mona Larsen

Produksjon: FWK
Opplag: 500

Forsiden: Et maleri fra Kampen av Anders Castus Svarstad. I 1919 kjøpte Svarstad og Sigrid Undset 
 marinemaler Skaris hus i Brinkens gate, og Svarstad ble boende her i syv år. Maleriet er altså fra denne 
tiden, men redaksjonen er ikke helt sikker på hvor på Kampen dette er. Hvis noen kan hjelpe oss, send til  
post@kampenhistorielag.no



Januar

Kampen historielags Byggeskikkpris er ny av året og 
skal være en påskjønnelse for prisverdig ivaretakelse 
av Kampens særpreg. Bygningsmessige og andre tiltak 
fra alle epoker som bidrar til å ivareta Kampens histo-
riske særpreg kan meldes på. 

Kampen historielag deler ut prisen, men kandidatene 
vurderes av en komité bestående av representanter fra 
Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Kampen 
Vel, Kampenposten og Kampen historielag. Ulike orga-
nisasjoner som alle ønsker at Kampen spesielt, og byen 
vår generelt, skal bestå og utvikle seg som et godt sted 
å bo.

Juryen hadde tre spennende kandidater til vurdering; 
hver og en av dem verdige en pris. I tillegg til pris-
vinneren var Norderhovgata 17 og Brinken 55 foreslått.

Om årets prisvinner uttalte juryen blant annet:

«Det er mye å glede seg over på denne eiendom-
men, takket være eiere som hele tiden har bodd 
i huset og kontinuerlig passet på at det er i god 
stand. Rehabiliteringene av bygningene er ikke et 
engangsløft, men en prosess gjennom mange år. 
Bygningene er historiske dokumenter som forteller 
viktige deler av Kampen historie, og som forteller om 
de mennesker som har bodd der gjennom alle år.

Dette huset har en viktig plass på Kampen, også for 
å fortelle om bydelens identitet og overlevelsesvilje. 
Huset er ikke ivaretatt etter strengt antikvariske 
prinsipper. Men, med sin mangfoldige og mangeårige 
bevaringshistorie, framstår huset som et meget spen-
nende hele. Hølandsgate 7 er en verdig vinner av årets 
byggeskikkpris.»

Kampen historielag og komiteen vil videreføre dette 
arbeidet i 2015 og forhåpentligvis i årene som kommer. 
Alle som er opptatt av Kampens historie og særpreg 
kan foreslå kandidater til prisen.

Arne Kristiansen
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1.1: 1. nyttårsdag, 

Byggeskikkprisen 2014 
Vinner Hølandsgata 7 ved Inger Nilssen

Foto: Inger Nilssen



Høsten 1955 ble Ragnhild Braathen avbildet og presen-
tert i Arbeiderbladet. Anledningen var at hun skulle gå av 
med pensjon etter å ha vært ansatt femti år i bedriften 
Wittusen & Jensen. Avisen skrev at Ragnhild Braathen 
var kampejente. Sammen med sine to søstre bodde hun 
i «Brinkens gate 63, like innunder Kampens park».

Ragnhild var født i 1884, og hun hadde bodd i huset i 
Brinken i så å si hele sitt liv. Faren hennes – skomaker-
mester Lauritz Olsen fra Hobøl – kjøpte huset året etter 
at Ragnhild ble født. Han innredet skomakerverksted i 
kjelleren, mens familien bodde i første etasje. Ved fol-
ketellingen i 1900 besto husstanden av to voksne, ni 
barn og to leieboere.

Som tre av søstrene sine begynte Ragnhild å arbeide 
på trykkeri da hun var i midten av tenårene. I 1905 ble 
hun ansatt ved Wittusen & Jensen i Kirkegata 20, og fra 
1908 fikk hun stilling som trykkerske i denne ekspan-
sive bedriften. Arbeidet besto i å trykke konvolutter, 
brevark, aksjebrev og ulike formularer og dokumenter 

for næringslivet. I likhet med de fleste andre trykkeri-
arbeiderne i hovedstaden var Ragnhild fagorganisert 
og medlem av Kristiania typografiske forening.

Da hun nærmet seg 71 år og skulle gå av med pensjon, 
fortalte Ragnhild Arbeiderbladets journalist at arbei-
det som trykkerske hadde vært slitsomt; det var mange 
tunge løft. Mot slutten av yrkeslivet hadde hun fått 
anledning til å trappe ned og gå over til lettere arbeid i 
bedriftens kantine. Huset i Brinken 63 gikk ut av famili-
ens eie i 1963. 

Tor Are Johansen
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Ragnhild Braathen fra Brinken 63

Ragnhild Braathen ved siden av en gammel trykkpresse hos Wittusen & Jensen. Bildet er tatt i 1955. 
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Innfelt: Brinken 63, 1985. Foto: Kampen historielag.



Det var en nesten uvirkelig følelse da jeg skuet ut over 
folkehavet i Hampstead Heath fra toppen av det 20 
meter høye stillaset midt i parken. Ca. 100 000 tilsku-
ere skulle se meg hoppe i denne bakken som hadde snø 
som var fraktet fra Finse i Norge. Jeg var 17 år og fikk 
mitt livs opplevelse.

Ideen til rennet i London kom fra formannen i Sørli 
Idrettsforening, Roar Antonsen. Etter suksessen med 
sommerhopprennene på Ola Narr i 1948 og 1949 tok 
han kontakt med det engelske skiforbundet. De tente 
på ideen, og i mars 1950 gikk hopprennet av stabelen 
over to dager. Snøen ble fraktet i kasser med tørris og 
veide til sammen 45 tonn. Vi som skulle delta, reiste 
over med fly DC3 fra Fred. Olsen.

Vi måtte alle være med på å klargjøre bakken med spa-
der og river. Det var litt av en jobb, men på lørdagen var 
bakken klar, og publikum strømmet til. 52 000 løste bil-
lett, men det ble sagt at like mange kom inn uten billett. 
Rennet ble overført direkte i BBC fjernsyn, og jeg leste 
senere at det hadde blitt sett av fire millioner mennes-
ker. Når vi ikke hoppet, kunne vi sitte inne i bussene til 
BBC og se på rennet. Jeg ante jo ikke den gang hva fjern-
syn var, så det var rart å se hopprennet på den måten.

Arne Hoel vant rennet (bak kvinnen på bildet), men 
Reidar Andersen hoppet lengst, 28 meter (med ham-
meren til venstre). Jeg hoppet ca. 25 meter, men hvilken 
plass jeg kom på husker jeg ikke. Jeg fikk i hvert fall pre-
mie, et askebeger i sølv. Og etter rennet skrev vi auto-
grafer så blekket sprutet. 

Hopprennet var en voldsom inspirasjon for meg, en ung 
mann fra Sørli I.F og Kampen. Jeg fortsatte med hop-
ping i mange år, men det største er og blir hopprennet 
i Hampstead Heath i mars 1950.

Knut Nielsen 
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29.3: Palmesøndag, 

Mars

Hopprenn i London 1950

Hampstead Heath, 1950. Knut Nielsen midt i bildet med rutete skjorte. Foto: Privat. 



Lilleberg Teglverk lå ved Hovinbekken ved den gamle 
Ensjøveien like sør for det området hvor de senere 
stålverkshallene ble oppført. Eiendommen har gårds-
nummer 129 Bergsløkken. Bruksnummer 1 er beteg-
net Petersborg. I 1874 ble A. Lenschow eier, senere 
ble firmaet endret til A/S Lenschow & Co som i 1892 
ble endret til A/S Lilleberg Teglverk ved skjøte fra 
Lenschows arvinger.

Christiania Staalverk ble stiftet i 1886 under navnet 
Christiania Ferro Chrom co. I 1890 ble navnet endret til 
Christiania Chromstaal co, og aksjekapitalen utvidet til 
kr 100 000, og det ble startet prosjektilfabrikasjon. 

En bygning ble oppført med gateadresse Bøgaten 
25/27. Bygningen, som sto til ca. 1939, lå et stykke fra 
gaten som senere fikk navnet Normannsgate. Til denne 
bygningen kom det senere (omtalt av NSB i 1916) et 
sidespor fra Gjøvikbanen som tok av like sør for brua 
over Ensjøveien og førte sørover gjennom parken til 
Vestbygaten (Sonsgate).

Etter at Stålverket gikk konkurs i 1921, ble bygningen 
brukt til sportsarrangementer, og den ble deretter kalt 
Sportshallen.

Ensjø Teglverk lå der nåværende Ensjø T-banestasjon 
ligger. Det var det eldste teglverket i området, doku-
mentasjon fins fra 1811. Det var under danskfødte 
Lauritz Benedictus Schibbyes (1822-1906) eiertid det 
utviklet seg til å bli byens ledende. I 1855 kjøpte han 
Ensjø gård og det tilhørende teglverket.

I 1919 hadde A/S Levahn Motor Co (opprinnelig Levanger 
og Rahn) overtatt eiendommen. 

Med nåværende adresse Rolf Hofmos gate 20 (tidli-
gere adresse Hedmarksgaten 25) ligger i delvis ombygd 
stand den eldste bevarte bygningen fra teglverkstiden, 
oppført omkring 1900. På 1960-tallet ble fronten revet 
og gjenoppbygd, og pipa ble revet.

Odd Ristesund
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Tegl-og stålverk i Ensjødalen

Her ser vi Christiania Staalverk og Kampen skole. Ensjødalen 1915. Foto: Trygve Nielsen. Byarkivet.



Kampetrikken var i 60 år et kjært innslag i bybildet, og lever 
videre i norsk revy- og visehistorie. Trikkevisa (Bare døtt på!) 
fra 1942, som Finn Bø skrev sammen med Bias Bernhoft, slo 
an med det samme. Den ordkjappe visa ble Arvid Nilssens 
gjennombrudd som revyskuespiller. Bø var en av Norges 
fremste revyforfattere og en mester i å fange «Oslo-tonen» 
i sine tekster. Han hadde for øvrig stor suksess med tekster 
for Kampens egen Einar Rose. Den danske revyvisa Jacobsen 
ble opprinnelig sunget av Erika Voigt i Dagmarrevyen i 1948. 
Da Arne Svendsen skrev sin norske tekst i 1961, hadde 
Kampetrikken blitt lagt ned året før. Like fullt – slik starter 
den: «Det var på en Kampetrikk det hendte, like ved Gunerius’ 
magasin…». Det som starter med at sjarmøren Jacobsen 
spanderer trikkebilletten, utvikler seg til blåbærtur med 
skjebnesvangre følger… Her er to vers av Trikkevisa (linje 12 
gikk 1940–60 mellom Kampen og Majorstua): 

Dem kaller meg Nikken, jeg er ansatt på trikken  
på linje 12 som konduktør.  
Jeg b’yner om morran, og før sto jeg foran,  
men nå står jeg bak og roper: «Kjør!»  
Jeg stapper og stuer inn jenter og fruer  
med kofferter og barnevogn,  
og bønder med tiner og unger som griner,  
dem står så tett som torskerogn.  
Jeg fløtter på snurper og døtter på hurper,  
og trøkker dem både hist og her,  
jeg vasser i skælker og bikkjer og kjælker:  
«Gå lenger inn i vogna der!»  
 
Bare døtt på! Bare klem på!  
Vi må se å få opp tempo!  
Virru ha med deg madammen  
får’u ta og klapp’a sammen!  
Bare pøs på! Bare hell på!  
Vi må ha et dussin tel på!  
Ikke stå og protester,  
men bare tramp dem ner!  
Kjør! (…) 

På retur til Kampen vi setter opp dampen  
til flere tusen réaumur,  
vi sklir og vi skrenser, gir fanden i penser  
og holdeplass og trafikkfyr.  
Og rutene skrangler, vi sjangler og hangler  
på to hjul over Vat’lands bro,  
jeg banner og veksler og spytter ut jeksler  
og gir igjen og tørker blo’!  
Og kjerringer syter, dem bokser og bryter  
og flyter inn og tyter ut,  
jeg kryper på knærne, dem skriker som gærne:  
«Den konduktør’n han er en stut!»  
 
Bare gå på’n! Bare trå på’n!  
Hvis du er for kort så stå på’n!  
Hvorfor faen skal den tassen  
fly omkring og ta opp plassen?  
Bare kvæl’n! Bare kværk’n,  
denna vesle sure stælken!  
Bare slå’n ihjæl,  
for vogna går allikevæl.  
Kjør!

Ragnhild Hoel
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Kampetrikken i norske revyviser
Trikken i Brinken nettopp kjørt fra endeholdeplassen. Oktober 1960, rett før nedleggelsen. Foto: Oslo byarkiv



Det var i 1949, jeg var 8 år og kom fra landet til min fars 
foreldre i Hølandsgata 33 på Kampen. Det ble min barn-
doms og ungdoms store opplevelse sammen med min 
storebror som hadde bodd der siden 1942. 

Hølandsgata 33 lå akkurat der hvor gata gjorde en sving 
ned i en liten dal som fra gammelt av het Jordal og hvor 
Jordal Amfi ligger i dag, «Kroken» ble den kalt.

«Kroken» var litt skummel med fargerike og ukjente 
mennesker, støy og leven, noen sinte stemmer, hunder 
og rare lukter. Men, etter hvert ble «Kroken» et trygt og 
spennende sted å være, og jeg lærte meg østkantdialekt.

Så begynte ting å skje i det lille samfunnet, mennesker 
forsvant, venner forsvant, flyttelass gikk til andre kom-
munale boliger, støyen forsvant, og det ble stille. Hus 
etter hus ble revet fra og med nummer 34 og hele veien 
ned, rottene forsvant også.

«Kroken» med sine grå og kalde hus, kriker og kroker, 
svalganger og bakgårder med utedoer, rare lukter, tøy 
til tørk og syrinbusker ble til minner.

Etter det startet arbeidene med Jordal Amfi. Det var 
et stort prosjekt som det var spennende å oppleve på 

nært hold fra utgraving og fundamentering til åpning og 
OL i 1952. 

I Oslo Adressebok 1949 var det registrert 60 voksne 
beboere i ni hus (unger og ungdom kommer i tillegg) 
i  det området som ble Jordal Amfi. Hølandsgata 29 og 
31, samt Hølandsgata 40 og Elverumsgata 9 (som ikke 
lå i «Kroken») ble revet i 1964/65. 

Jeg er glad for årene jeg fikk bo i Hølandsgata 33 og for 
hver dag mine besteforeldre kunne fortsette å bo der. 
Men, i 1967/68 gikk det på nytt flyttelass fra «Kroken», 
bygningen ble revet, den siste i prosjekt Jordal Amfi. 

De gamle syrinbuskene i bakgården sto der fremdeles 
noen år etter, de siste sporene etter et samfunn og en 
gatestubb som en gang var.

Jan Johansen
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Gata som ble borte
Jordal Amfi 1951. Hølandsgata 33 i venstre billedkant med to piper. Foto: Vilhelm Skappel, Oslo Byarkiv.



En kondemneringsklar del av Kampen mekaniske verk-
sted, nærmere bestemt Kjølberggata 29, skulle noen år 
romme et av Norges beste platestudio. Talent Studio 
AS bygde et topp moderne platestudio med plass til 
opptil 30 manns orkester. Åpningen fant sted i 1975. På 
270 kvadratmeter kunne man slippe å dele opp orkes-
trene, og det var et kontrollrom på 60 kvadratmeter 
med mye utstyr som var det beste på markedet.

Grunnleggeren av Talent Studio AS var Arve Sigvaldsen. 
Han var en markant skikkelse i norsk popmusikk, og 
med på laget hadde han flere dyktige fagfolk. To av 
lydteknikerne var framtredende på sitt område. Jan 
Erik Kongshaug har fått et stort navn internasjonalt 
gjennom sitt samarbeid med Manfred Eicher og hans 
selskap ECM. Han har produsert for kremen av ver-
dens jazz musikere i flere tiår. En annen av lydtekni-
kerne var Kampens «egen» Svein Engebretsen (ref. 
Kampenkalenderen 2001 – Februar – om PAS). 

En rekke av 70-tallets store stjerner spilte inn musikken 
sin i Kjølberggata. Mange slagere fra Inger Lise Rypdal, 
Gro Anita Schønn og Stein Ingebrigtsen ble spilt inn 
nettopp her. Bestselgere som plateseriene «Frem fra 

glemselen», «Treff» og «Countryfest» kom i årlige utgi-
velser gjennom 70-tallet og til litt utpå 80-tallet.

Frode Thingnæs dirigerte i over 30 år Kampen Janitsjar-
orkester. Han fikk et meget stort oppdrag i Talent 
Studio da han skulle hjelpe til med å «modernisere» 
Jens Book-Jenssen. Som 65 åring spilte Book’n inn 
«Det går ingen veier tilbake» i Talent Studio med Svein 
Engebretsen bak spakene.

I 1982 var det slutt på virksomheten i Kjølberggata, og i 
dag heter selskapet Talent.as. De har 5000 innspillinger 
tilgjengelig på nett.

Arne Kristiansen
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Et musikkeventyr på Kampen

Kilde: Talent Sound; LP - utgitt 1976



Jeg var 6 år i februar 1939. «Skal guttungen begynne på 
skole i høst?» Det var far og mor som snakket sammen 
om meg. Han far mente jeg var like klok som han da han 
var i den alderen. Jeg likte ikke slik prat over hue på 
meg. Forresten hadde jeg sett noen av unga i gården 
som hadde fått store kompakte veskelignende bære-
vesker på ryggen som ble kalt ransler. Gården jeg bodde 
i hette «Sommerfrydløkken» (Hertug Skules gate). I alle 
opp gangene, 15-20 stykker i alt, var det unger. 

Så kom august måned 1939. Mor var nok med denne 
første frammøtedagen, trur jeg. Lærerinna hette frø-
ken Dahlin. Første gang jeg sto i kø var i skolegården 
på Kampen Skole. Vi måtte stå slik før vi på rekke og 
rad entra inngangen til klasserommet vårt. Men først 
måtte vi inn i den kjempestore matsalen hvor vi fikk 
servert blant annet en kvart liter melk, og i tillegg en 
beinhard skonrok. En slik morgenrytme skulle egentlig 
ha vart i sju år, men vi fikk snaue sju måneder.

Kampen skole var visst i tjeneste som et slags sykehus 
under krigen, forsto jeg.

Det var en meget dårlig skolegang vi fikk vi som måtte 
gå på skole under krigen. Utpå høsten året 1940 hadde 

vi mange timer i sakristiet i Kampen Kirke. På arbeids-
hjemmet for barn nederst i Normannsgata, hvor det var 
en stank fra doen, tømte frøken Holm tran inn i munnen 
på oss, deretter løp vi gutta fram til vedkassa, og ut 
kom tranen. 

Hva fikk jeg ut av skolegangen? Lærer Rasch med sin 
veldig dårlige ånde hadde nok banka litt vett inn i huet 
mitt, for jeg har gjennom alle år vært ansatt i ledende 
stillinger. Mange år i forsvaret, og mange år i høy stilling 
innen bil faget. Men likevel, i vinter satte jeg alt inn på å 
lære 7-  gangeren, så nå kan jeg den, og står aldri fast 
her, for 7x7 er 56, så er det inne, da?

Bjørn Skaug
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Skoleår uten skole
Kampen skole 9.4.1940. Foto: Kampen skoles arkiv.



Det største fyllekalas som politiet kan minnes her 
i byen er nå vel overstått på Kampen. Det varte i en 
natt, og på den tiden greide festdeltagerne å helle i 
seg 200 liter konjakk av fineste sør-afrikanske merke. 
Konjakken var stjålet fra en båt som losset varer til 
Vinmonopolet 12.oktober 1954. Da politiet kom var det 
knapt en smaksprøve igjen av de 200 literne.

Festen begynte egentlig samme formiddag, da en kran-
fører var uheldig med et «hiv» og et fat med konjakk gikk 
i bakken. Det ble likevel kjørt inn i lagerskuret. Ryktet 
om det ødelagte fatet spredde seg fort på brygga og da 
Vinmonopolet kom for å hente det, var det 39 kg lettere 
enn fakturert. Omregnet i flasker skulle det bli 60-70 
flasker. Men konjakken ble ikke tappet på flasker, oppda-
get politiet. Den edle drikk ble hentet i spann, kar, tomme 
fiskebollbokser og alt annet det kunne drikkes av.

Denne «oppstiveren» på formiddagen ga tre av arbei-
derne mot og idé til å stjele et helt fat konjakk. 100 liter 
i et kupp. De tok en pokersjanse da et «hiv» med mange 
fat ble satt på kaia av heisekranen. En av karene trillet 
kjapt et fat bort til en søppelhaug og kastet noen tom-
sekker over.

Og det uventete skjedde: Ingen merket at fatet var borte. 
Da den lange arbeidsdagen var over fikk de tre en venn 
med lastebil til å kjøre fatet til Kampen. Han var først 
motvillig, men lot seg overtale, fortalte han til politiet.

Det går selvfølgelig ikke an å holde det hemmelig at et 
helt konjakkfat ble lurt unna på brygga og ut på kvelden 
ble det rene valfarten opp til leiligheten på Kampen Da 

de ubudne gjestene kom og ble mottatt med den stør-
ste gjestfrihet, stod konjakkfatet midt på kjøkkengul-
vet. Rundt fatet sto, satt og lå det en 10-15 personer. De 
som ble fulle forsvant ved egen hjelp eller med vertens.

Verten var nemlig den som lengst holdt seg edru. Han 
var imidlertid så opprømt, og siden dette var en så sjel-
den anledning gikk han rundt i gården og inviterte alle 
naboene til kalaset. Flere av dem kom og enkelte gan-
ger ble det sølt slik at svirebrødrene vasset rundt i kon-
jakk. Etter hvert som de fulle festdeltagerne ravet rundt 
i byen, ble festen kjent blant tørste folk på Grønland og 
i sentrum. Karavanen til Kampen gikk i de stille nattimer 
nærmest uavbrutt. Merkelig nok ble det det ingen vold-
somheter under festen. Alle var blide og glade, men folk 
i nærheten kunne ikke unngå å høre at det var fest.

Det var en tørst nabo som ikke var invitert som tipset 
politiet om festen. Da politiet kom på formiddagen, 
hadde svirebrødrene solgt det tomme fatet for ti kroner 
og kjøpt en flaske brennevin på Vinmonopolet. Så litt 
fikk Polet tilbake for fatet som var verdt 18 000 kroner.

Fra Arbeiderbladet
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Alle tiders drikkelag på Kampen
Fra sketsjen "Konjakkfatet" på Chat Noir" 1980. Rolf Just Nilsen som politimann og Dan Fosse som mannen fra Kampen. Foto: NRK



I 1885 tar man fatt og bygger den første delen av en 
ringvei rundt byen. Den ble kalt Ringgata og går fra 
det nåværende Tøyensenteret noen hundre meter mot 
Munchmuseet. Men som så ofte i byutviklingen, blir 
 planene endret. Når Kjølberggata kommer i 1891, hevder 
det seg røster som heller vil at Ringveien skal knytte 
seg på den. Og i 1947 får den opprinnelige tanken om 
Ringgatas fortsettelse dødsstøtet da Finnmarksgata 
blir anlagt

Tilbake ligger Ringgata som skulle bli så stor. Riktignok 
på en stolt plass på Monopolbrettet verdt Kr 3000,-. 
Bare navnet beretter om en bedre skjebne, akkurat 
som Ringen kino på Carl Berner, også den fikk navn 
etter Ringveien byen var så stolt av.

Hva har så Ringgata med Kampen å gjøre? Vel, Kampen 
Postkontor lå i enden av gata, rett over det som ble 
nedgangen til T-banestasjonen.

Leif Gjerland
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Oktober

Gata som skulle bli stor

Ringgata med verneskilt. Foto: Leif Gjerland.



«Tyskerne får ikke tak i meg, tante, jeg løper så fort 
at jeg kan løpe min vei!»  Dette skal 6-7-åringen Arvid 
Claes ha sagt til sin tante Mimmi. Antakelig har han hørt 
de voksne snakke bekymret om framtida. Arvid, født på 
selveste nasjonaldagen 17. mai 1935, ble i august 1942 
innskrevet i  første klasse på Kampen skole. Tyskerne 
hadde overtatt skolebygningen, så i de tre månedene 
Arvid fikk på skolen foregikk undervisningen andre 
steder. Denne høsten var storesøster Ida Iris begynt 
i 7 klasse på Kampen skole. De to barna bodde i Brinken 
23 sammen med sin far, Alexander. Tysk okkupasjon 
hadde allerede i over to år kastet lange skygger over 
den lille jødiske familien. Som om ikke det var nok, året 
før hadde Arvid og Iris mistet sin mor Anna. Aslaug 
Nygaard som i dag bor i Norderhovgata, husker Iris, 
som gikk i klassen til søsteren. Hun var med for å hente 
Arvid i barnehagen – kanskje etter at moren døde?

Alexander Claes kom til Norge som niåring i 1913. 
Foreldrene Ruben og Sofie Claes innvandret fra Latvia 
med fire sønner, og etablerte seg som torghandlere 
på Youngstorget. Alexander gjorde det godt, han 
utdannet seg til frisørmester og hadde frisørsalong 
i Bernt Ankers gate, med herre- og damefrisør vegg i 
vegg. Familien hadde både piano og telefon i leilighe-
ten i Brinken, ikke så vanlig på Kampen på denne tida. 
Alexander var engasjert i illegal nyhetsdistribusjon, fra 
bakrommet i damefrisørsalongen.

Som alle mannlige jøder, ble Alexander arrestert 
26. oktober. Han forsøkte sannsynligvis å simulere syk, 
for i november befant han seg på Ullevål. To av hans 
brødre lyktes med akkurat denne strategien, og kom 
seg etter hvert over til Sverige. Slik gikk det ikke med 
Alexander. Han og hans to barn (samt besteforeldrene 
og en bror med familie) ble deportert med MS Donau om 
morgenen 26. november 1942. Iris på tolv år var innlagt 
på Ullevål med giktfeber. Med høy feber ble hun fraktet 
ned til Akershuskaia på båre, til tross for legers og syke-
pleieres protester. Barna ble drept umiddelbart ved 
ankomst Auschwitz. Alexander levde noen få måneder.

På støtten over krigens ofre i Kampen skolegård, står 
navnet til Iris, men av en eller annen grunn ikke Arvid. 
I juni 2014 ble alle tre i Claes-familien etter initiativ fra 
Kampen historielag hedret og minnet gjennom «snuble-
steiner» i gata utenfor Brinken 23.

Hovedkilde: Skrifter av Sonja Claes

Ragnhild Hoel
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Familien som forsvant i Holocaust

Lykkelige førkrigsdager, omkring 1938: Anna, Alexander, Arvid og Iris Claes. 
Mor lever og krigen er enda fjern. Foto hentet fra Våre falne 1939-45.



Harald Halvorsen, født på Kampen i 1878, var den yng-
ste og eneste gutt blant de tre barna til kolonialhandler 
Halvorsen i Skedsmogata 1, og far og farfar til dagens 
Halvorsen på samme adresse.

Han var aktiv idrettsmann og medlem av Christiania 
Turnforening.  Som 27-åring deltok han i 1906 i OL i 
Athen, og var der med på det laget som vant Norges 
aller første OL-gull. Norge stilte i grenen «Lagturn 
menn», og det ble først arrangert en kvalifiseringskon-
kurranse i Kristiania der 21 av de 30 deltakerne kvalifi-
serte seg til å delta i olympiaden.

Han deltok også i OL 1908 i London, der det norske 
laget fikk sølv i lagkonkurransen i turn.

Til tross for omfattende og årelang reisevirksomhet 
verden rundt i unge år, levde han hele sitt liv på Kampen 
hvor han døde i 1965, nær 87 år gammel.

Heidi C. Huitfeldt
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Desember

En Olympier fra Kampen 1906

Athentroppen OL 1906. Harald nummer 2 fra høyre bakerst.

Turneren Harald Halvorsen. Foto: Privat.


