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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2016 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: Bildet på forsiden har vi fått av Kari Korbøl. Hun står selv som som nummer to fra venstre, 
og har fått besøk av Liv, Reidun og Finn Tore. Det er søndag, og barna har pyntet seg der de står foran 
utedoene en varm sommerdag i Evensgate 2 i 1951.



Januar

For annen gang har denne eksklusive prisen blitt delt ut. 
I år har komiteen samlet seg om god byggeskikk knyt-
tet til næringsvirksomheter i lokalmiljøet.

Årets vinner troner på hjørnet av Norderhovgata og 
Nannestadgata, også kalt Nannestadbakken, opp mot 
Kampen Kirke. Vinneren er Norderhovgata 7 og 9 ved 
eieren Gunnar Ruud Eiendom. Dagfinn Ruud mottok 
prisen på Kampen historielags årsmøte i april.

Gårdene er fra 1890-årene og ble kjøpt av familien 
Ruud i 1942. Her har det vært drevet kjøttforretning i 
over 70 år i nummer 7 på hjørnet mot Nannestadbakken. 
I dag er det cateringvirksomhet, lokalisert i den gamle 
stallen i Norderhovgata 9, som utgjør størstedelen av 
virksomheten. Eiendommene er særdeles velholdt, og i 
hjørnebygget mot gården finner man høye originale bly-
glassvinduer intakt. En trafo ute på fortauet er bevart 
og reparert for egen regning for å unngå å få en ny stål-
kasse utenfor bygget.

Eier har gjennom alle år passet godt på byggene, både 
utvendig og innvendig, og sikret at de fremstår som svært 
gode eksempler på det historiske leiegårdsbygg med 
næring i nedre etasjer fra etter byutvidelsen 1878. Eierne 

har hele tiden vist kontinuerlig forståelse, vilje og evne til 
god byggeskikk gjennom mange år med stadig nye pålegg 
og krav til lokaler hvor produksjon av mat foregår. 

Begrunnelsen for tildelingen av byggeskikkprisen er at 
eiendommene på en forbilledlig måte har blitt vedlike-
holdt, og at eierne har maktet å opprettholde mange 
arbeidsplasser på Kampen uten å forringe de arkitekto-
niske og antikvariske verdier.

Familien Ruuds store engasjement og bidrag ved 
 utallige arrangement har gjennom årene vært en stor 
 berikelse for nærmiljøet. 

Arne Kristiansen
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Byggeskikkprisen 2015  
Vinner Norderhovgata 7 og 9 ved eieren Gunnar Ruud Eiendom

Foto: Arne Kristiansen



Jeg begynte i Barneparken 18. august 1958 og da var jeg 
bare 1 ½ år. Far jobbet og tjente ca. 600 kr i måneden 
på den tiden, så det kan ikke ha kostet mye å gå der. 
Tror det var ca. 20 kr i måneden. Barneparken lå like ved 
bassenget som vi kaller «Grotta». Den var bare åpen 
fra klokka 10 til 14. og stengt om sommeren. Det var to 
damer som jobbet der, og en av dem var tante Bjørg. 
Tante Bjørg var veldig flink og koselig og hun jobbet jo i 
Barneparken mange år etter at jeg sluttet der. Vi lekte, 
spiste og hadde det gøy. Det kunne være ganske kaldt 
om vinteren, for huset var jo ikke mer enn et «skur». 
Mener å huske at vi satt inne på lave benker langs veg-
gen og spiste matpakke og drakk melk som vi hadde 
med i sekkene våre. Det var en utedo bak den lille røde 
barnehagen. Lillesøsteren min gikk også der, hun er 3 år 
yngre enn meg. Husker også at på slutten av dagen ble 
sekkene våre hengt på gjerdet så det var lett å ta dem 
med når vi ble henta. Vi bodde i Skedsmogata 15.B og 
var far, mor og to jenter på tre rom og kjøkken. Det var 
min oldemor som eide hele gården. Vi flyttet til Kløfta i 
1970. Men barndommen var altså på fine Kampen.

Tove Foss Ruud

Fakta om Barneparkene
• I 1923 åpner den første barneparken ved en benk og 

en sandkasse i Frognerparken.
• 1945: Fagforeningen gjenstiftet. Det koster 

18  kroner pr måned pr barn. 
• 1950: Parkene får enkle treskur, gjerde, toalett og 

vaske muligheter.
• 1952: Første kommunale brevkurs for parktanter. 
• 1968: 15 000 barn i parkene, 9 900 i barnehager. 
• 1969: Landsforbundet for parktanter blir stiftet. 
• 1977: Parktantene ansatt og lønnet av kommunen. 
• 1990: 119 parker i drift i Oslo. 
• 2015: To parker i drift i Oslo, Kløverveien og 

Sofienberg. De gjenværende parkene skal vernes. 
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Barnepark med utedo
Barneparken 1961. Tove foran til venstre. Foto: Privat



Våren 1947 ble vaktmester Harald Jensen på Kampen 
skole tildelt kongens fortjenestemedalje under en høyti-
delig tilstelning i skolegården. Her ble han hyllet for sitt 
enestående arbeid for Kampen skole, men også for sitt 
aktive engasjement i flere av arbeiderbevegelsens orga-
nisasjoner og for sin deltakelse i motstandsarbeid under 
krigen. Året etter gikk han av med pensjon etter å ha vært 
Kampen skoles vaktmester i 36 år – fra 1912 til 1948.

Harald Jensen ble født i Enebakk i 1878, der faren var 
fyrstikkarbeider ved Holm Jølsens fyrstikkfabrikk. 
I 1886 ble fabrikken nedlagt, og både maskiner og en del 
av arbeiderne ble overflyttet til Bryn Tændstikfabrik. 
Faren til Harald var en av dem som fikk arbeid på Bryn, 
og bare åtte år gammel begynte også Harald å jobbe på 
fyrstikkfabrikken på Bryn. Han kom seg etter hvert inn i 
smedlære, og ferdig utlært fikk han jobb som maskin-
reparatør ved fyrstikkfabrikkens verksted. 16 år gam-
mel ble han fagorganisert og medlem av Norsk jern- og 
metallarbeiderforbund.

I 1896 forsøkte Harald å skifte beite. Han fikk seg jobb 
på Norsk Bicyclefabrikk AS, som nylig var etablert som 
landets aller første sykkelfabrikk. Denne karrieren ble 
imidlertid kort; etter å ha ledet en streikekomité fikk 

Harald sparken. Han arbeidet deretter som mekaniker 
ulike steder, inntil han i 1903 ble ansatt ved Kristiania 
Brandkorps og i 1912 ble han vaktmester ved Kampen 
skole.

Harald Jensen hadde en rekke verv innen fagbevegel-
sen, og i 1899 var han den yngste av delegatene på 
Arbeidernes faglige landsorganisasjons (LO) stiftel-
seskongress. Her representerte han Norsk jern- og 
metallarbeiderforbund. I 1961, da han var 83 år gammel, 
ble Harald invitert som æresgjest på LO-kongressen. 
Han var da den eneste gjenlevende av dem som 62 år 
tidligere hadde vært med å stifte LO.

Tor Are Johansen
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20.3: Palmesøndag, 24.3: Skjærtorsdag, 25.3: Langfredag,  
27.3: 1. påskedag, 28.3: 2. påskedag
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Vaktmester’n på Kampen skole

Harald Jensen og LO-formann Konrad Nordahl 1961. Foto: Arbark/Arbeiderbladet



I Kampengata 28 er det to gavler som vender inn mot 
bakgården. Disse var i sin tid utsmykket med vegg-
malerier av Gunnar S. Gundersen. (f. 1921 – d. 1983). 
Veggdekorasjonene ble utført på initiativ av Kampen 
Vel og Fargerådet i den såkalte «Aksjon Bakgårdsmiljø». 
En aksjon som ga støtet til at mange andre av Oslos 
gårdsrom ble rustet opp. Maleriene ble  utført i 1971 og 
ble dessverre fjernet i første halvdel av 1990 tallet i for-
bindelse med en fasade oppussing. 

Arbeidet ble utført gratis av Gunnar S. Han regnes som 
en av pionerne innen nonfigurativ norsk kunst. Han var 
venn med og samarbeidspartner med Arkitekt Arne 
Korsmo med felles idegrunnlag fra Bauhaus skolen. 
Da Korsmo i 1956 ble professor i byggekunst ved NTH 
i Trondheim, engasjerte han Gunnar S. som hjelpelærer 
i visuell trening.

Vi som bodde i Skedsmogata 15, vis a vis gavlene i 
Kampen gata 28 hadde særdeles god utsikt til maleri-
ene. Også under nedbankingen av disse tidlig 90-tallet. 

Maleriene var malt direkte på et mørtelpusset under-
lag, og dette var i dårlig forfatning. Vi prøvde, i et forsøk 
på å få reddet og restaurert kunstverket, å engasjere 
kunstinteresserte og venner av Gunnar S. Dette lykkes 
desverre ikke.

Terje Berner
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Kunstverket som ble fjernet

Kilde: Terje Huser: «Gunnar S. Gundersen. Offentlige utsmykkinger 1949 – 1980» utgitt av Sonja Henies 
og Nils Onstads Stiftelser,  Høvikodden 1983.



Min far Valentin Rude hadde fotoapparat og tok disse 
bildene av oss i 1960. Vi pyntet oss vanligvis for å gå 
søndagstur. Ofte gikk vi forbi Damvokterboligen mot 
Tøyen jernbanestasjon for å ta toget til Movatn, der 
mormor bodde. Ellers gikk søndagsturene rundt på 
Kampen og til Ola Narr. Vi bodde i Normannsgate 56 
i  leiligheten til farfar Gabriel som også bodde der. Da 
var vi i alt seks i den lille leiligheten på to rom og kjøk-
ken siden vi hadde fått lillebror Raymond.

Min far, Valentin Rude, var sjømann og reise reperatør 
frem til tidlig på 60-tallet. Etter dette jobbet han blant 
annet som sveiser da Sporveisbygget på Tøyen ble 
bygget og som fyrbøter på Freia fabrikker og Bjølsen 
valsemølle.

Min mor Olaug jobbet som maskinskriverske. Om mor-
genen ble fakturaene fra Maskin K. Lund AS levert på 
døren i Normannsgate med bud, og hun skrev dem ut før 
de ble hentet på ettermiddagen.

Senere begynte mor å jobbe som maskinskriver-
ske hos en bedrift på Ensjø. Da hadde hun avtale med 
Melkebutikken (nå Lillekampen kafe), slik at vi barna 
kunne gå dit etter skolen og få et rundstykke.

Jeg ble døpt i Kampen kirke i 1958, Carina i 1960 og 
Raymond i 1961.

Vi gikk i dagparken bak Damvokterboligen. Farfar 
Gabriel fulgte oss ofte dit om morgenen. En gang fikk 
jeg karantene fra dagparken fordi jeg hadde spist for 
mye sand fra sandkassa. 

Min vennine Iren gikk i ren jenteklasse på Kampen 
skole, og ungdomskolen på Gamlebyen skole. Jeg gikk 
ut 6.  klasse på Kampen skole, i blandet klasse. I voll-
graven foran skolen gjemte jeg meg med en venninne 
for å ta hull i ørene med isbit og synål. Iren og jeg spilte 
fiolin i Kampen strykeorkester.

I 1970 flyttet familien til Stovner og en fem roms 
 leilighet – som vi barna syntes var gigantisk. Og det var 
den jo, men tiden på to rom og kjøkken på Kampen var 
en deilig tid  

Rita Bergli (Rude) 
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1.5: Offentlig høytidsdag, 14.5: Kristi Himmelfartsdag,  
15.5: 1. pinsedag, 16.5: 2. pinsedag, 17.5: Grunnlovsdag
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Søndager og hverdager på Kampen

Olaug, Carina og Rita Rude. Foto: Privat Valentin, Carina og Rita Rude. Foto: Privat



Som en bymur ligger den der delt mellom Åkebergveien 
og Kjølberggata og passer på de mindre bygårdene på 
baksiden. Stor, stolt og synlig. Bygd i 1902 som en kom-
munalbolig. Der hadde jeg min barndom og ungdom. 
Født i 1948 og de neste 18-19 år var dette den trygge 
havna. Gården besto da av 72 leiligheter, ett rom og 
kjøkken. Det var etterkrigstidens boligmangel som 
rådde. 

For meg var jo oppveksten i nummer 50 en helt normal 
tilværelse. Men fordi det var en kommunal bolig var 
beboersammensetningen ymse. Ryktene gikk at det 
var bordell der. Det var det meg bekjent ikke. Men i 
ettertid kan jeg forstå at det kunne virke slik.

Gårdsplassen var stor, men når vaktmesteren gjorde 
sin entre, ropte han som regel «kom dere ut av går`n»  
Og vi kom oss ut i en viss fart. Uten at vi riktig skjønte 
hvorfor. Det var i alle fall ikke plassmangel på gårds-
plassen som var årsaken, men  mer en vaktmester med 
mengder av dårlig humør og en relativt vedvarende pro-
mille. Utenfor gårdsplassen hadde vi Klosterenga som 
lekeplass. 

De grå, triste og konforme femtiåra var på hell og det 
store tiåret var i anmars. Femtiåra fada ut med Elvis 
og storma inn med Beatles og Stones. Den store ti-års-
festen var i gang. Borte ble grå støvfrakker for menn som 
måtte løfte på hatten når de sa hei til nabo kjerringa. Inn 
kom farger, frihet, langt hår og Rock'n Roll. For meg ble 
det Stones. De var rockere som ikke var så velpolerte 

og familievennlige som Beatles. Når man bodde på ett 
rom og kjøkken, var det å spille Stones hjemme ikke vel-
dig populært. Med min transportable Phillips Bambino 
satt vi i parker og spilte musikk. Jeg husker når Stones 
kom med sin første singel «Come on». Fra da av til dags 
dato er det Stones for alle penga. 

Torsdag 24. juni 1965 ble en merkedag. Da spilte Stones 
i Norge. Konserten på Sjølyst… ikke visste vi at den 
skulle bli historisk. Å ha vært der skulle bety noe. Det 
var rått og upolert. Akkurat som forventa.

Etter det har det blitt ett utall Stoneskonserter, 
ca. 15-20 i tallet. 

Oslo, Kampen og Åkebergveien vil for alltid være star-
ten og røttene som skapte min identitet. Den er jeg 
stolt av…

Tom Gunnar Nilsen
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Med rullestener i Åkerbergveien

Tom Gunnar med Stones T-skjorte i Åkerbergveien 50 i 2007. Foto: Privat



Det ble en meget dramatisk slutt på min fødsels-
dag 9. juli 1960. Jeg ble 23 år og feiret den i 2. etasje 
i  Skedsmogata 10 hos søstrene Lund. Selv bodde jeg 
og min kone Liv i 1. etasje i huset som var eid av Kristi 
Menighet. Litt etter midnatt hørte vi noen som ropte 
«brann, brann» fra nabohuset i Bøgata 13. Kort tid etter 
brenner det i huset vårt også. Jeg løp ut og fant en hage-
slange, men den var for kort og var til liten nytte. Det 
bodde ca. 10 mennesker i huset, og de fleste kom seg ut 
ved egen hjelp. Bare ekteparet Skjerpe i 2 etasje måtte 
vekkes, og fru Mathea Skjerpe ble båret ut på en stige. 
Mannen hennes, 86-årige Rasmus Skjerpe, døde dess-
verre i leligheten som stod i full fyr da brannvesenet 
kom kort tid etter.

Liv og jeg fikk reddet en reiseradio og en kanarifugl 
ut av leiligheten vår. Det ble altså en meget dramatisk 
fødselsdag for Liv og meg den 9. juli 1960. Dagen etter 
kunne vi lese om brannen i Aftenposten, der jeg fortalte 

om dramaet der et menneske omkom. Der stod det 
også at en ung mann var arrestert. Han hadde kastet 
en fyrstikk inn i en vedbu og ikke varslet brannvese-
net da det begynte å brenne. Gjorde han det med vilje? 
«Erkjenner å ha forvoldt brannen ved uaktomhet», stod 
det i Aftenposten. Men kaster man en fyrstikk inn i ved-
bua uten å tenke på konsekvensene?

Harald Cypren
Heidi C. Huitfeldt (Research)
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Midt i flammene i Skedsmogata 10



Da Lise Jørstad skulle pusse opp første etasje i huset 
i Sørumgata 6, fant hun i veggen en gammel reklame-
plakat som var brukt som fyllmasse/isolasjon. I  andre 
 vegger fant hun aviser. En var fra 1878, som trolig er det 
året huset ble bygget. Men hvor gammel kan den farge-
rike reklameplakaten for Coca-Cola være? Historielaget 
har prøvd å komme til bunns i dette. Vi spurte Coca-Cola 
Enterprises Norge AS, som antok at motivet mest sann-
synlig var en original fra omkring 1950 (motivene er 
også gjenbrukt i kopier i seinere år). Reklamehistorisk 
samling på Handelshøyskolen BI kunne fortelle mer. 
Kunstneren er Gil Elvgren, som tegnet for Coca-Cola 
i 1939-1952/56. En liknende plakat har dateringen 1939, 
og ut fra andre motiver kan dette årstallet stemme. Gil 
Elvgren (1914-1980) hadde en egen karakteristisk stil og 

var berømt for sine pin-up-bilder i kalendere og reklame. 
Han var fra Minnesota, USA, faren var svensk immigrant 
og han ble utdannet ved American Academy of Art i 
Chicago. – I Sørumgata 6 har colaplakaten fått et nytt liv 
på veggen i trappa til annen etasje. 

Ragnhild Hoel
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Cola-piken i Sørumgata

Reklameplakat fra 1939 av Gil Elvgren.



Huset i Bøgata 7 har en lang historie selv om det nå står et 
«nytt» hus der. Ifølge Oslos byleksikon ble Bøgaden i 1879 
oppkalt etter Bøløkka som igjen hadde fått navn etter den 
siste som drev gårdsbruk i området – Hans Bøe.

Tomta ble fradelt 17. mai 1862, og huset på bildet ble 
bygd i 1876. Ved folketellingen fra 1885 var det regis-
trert 23 beboere mellom 1 og 73 år i huset. Av disse var 
fire i arbeid, mens de resterende står oppført som kone, 
sønn, datter eller enke. Kun syv av beboerne hadde 
Kristiania som fødested, og dette var barn av innflyt-
tere fra by og bygdene rundt, samt en pige fra Sverige. 

Kampen menighetsråd kjøpte huset for 100.000 kroner 
25. mars 1987 og solgte det samme dag videre for 525.000 
kroner. I november 1988  ble det solgt for vel to millioner 
kroner. I 1997 kjøpte nå avdøde Jon Bing huset for 2,8 mil-
lioner noe som ble regnet som en meget høy sum.

Vi bodde i huset fra 1977–1980 og overtok som vaktmes-
tere på Kampen Menighetshus etter Alfhild og Margido 
Larsen som sammen med datteren Anne hadde bodd i 
huset i mange år. Det var to leiligheter i huset, den nær-
mest veien hadde halve 1. etasje, mens den andre inne-
holdt resten av 1. etasjen, samt hele 2. etasje. 

Vi flytta inn i Bøgata 7 i desember. Vinteren 77/78 var 
kald, og vi var nok ikke klar over at huset hadde noe 

mangelfull isolering. Da vi kom tilbake etter å ha feiret 
jul i Horten, var det nemlig minus to grader i stua. 

Vi oppdaget seinere at det trolig hadde vært et bakeri i 
kjelleren, for det stod fortsatt en gammel bakerovn der. 
Og 100 år tidligere hadde kjelleren vært bolig for en del 
mennesker.

Det var felles utedo i et rom i skuret i bakgården. Det var 
ei stor bøtte, og når det var frost og bøtta var full, nektet 
dotømmeren å frakte bøtta bort fra åstedet. Da var det 
å bære bøtta inn i kjelleren, sette på vifteovnen, og håpe 
på bedre lykke neste gang. Som for så mange andre på 
Kampen ble fullstendig kroppsvask foretatt i Tøyenbadet 
hver fredag/lørdag, uansett om vi trengte det eller ikke.

Vi flyttet til 36 kvadratmeter i Sons gate 3 , der var det 
rein luksus med do og dusj inne. 

Svein Roppestad
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Det gamle huset i Bøgata 7

Bøgata 7. Akvarell, Randi Eriksen.



Kampen Miljø- og Historielag ble stiftet 25. oktober 
1986. Lagets første leder var Leif Ryve.

I 1985-1988 arbeidet jeg som prosjektmedarbeider i 
Kampen Bydelshus. Et av mine ansvarsområder var 
å starte aktiviteter for Kampianere i alle aldre; fra 
spebarn til «oppegående røntgenbilder» (Leif Ryves 
beskrivelse av målgruppen i jobben min).

For å komme i gang med de godt voksne samlet vi 10 
stykker til en kopp kaffe. Leif var aktiv i å samle disse 
fortroppene; han hadde store planer for hva huset 
kunne brukes til. Metodikken var enkel: Hver og en av 
disse 10 skulle snakke med 7-8 andre pensjonister og 
høre med dem hva de ønsket å bruke huset til.

Svarene ble samlet inn og systematisert og det var 
to ønsker som skilte seg klart ut. Det ene var et sted 
å møtes over en kopp kaffe og prate. Det andre var et 
sterkt ønske om et historielag. Det siste forundret oss 
noe, spesielt at det var så mange som ønsket dette. 

Etter noen tid snakket jeg med Leif om dette. Hans 
intervjuobjekter hadde alle som en svart at de ønsket 
et historielag. På spørsmål om hvordan dette kunne ha 
seg svarte Leif med sitt karakteristiske, skjeve smil 
at han for å hjelpe de han snakket med i gang hadde 
inn ledet praten med: «For eksempel kan dette bli et 
 hyggelig sted og treffes over en kopp kaffe eller så 
kunne vi starte et historielag eller noe annet». Han inn-
rømmet også å ha briefet noen de andre intervjuerne 
om hvordan han tenkte å legge det opp.

Uansett; historielag ble det og det er helt tydelig at Leif 
Ryve traff blink blant beboerne på Kampen. Sammen 
med sin gode venn Christian Christensen og Michel 
Midre utgjorde han det interimstyre som ble valgt på 
stiftelsesmøte 25.10.1986. Leif ble valgt til historie-
lagets første leder. 

Her er lederene fra 1986 til idag:
1986-1988: Leif Ryve
1988-1992: Greta Gulbrandsen
1992-1998: Hassa Horn
1998-2004: Lone Klem
2004-2006: Gro Aschjem
2006-2008: Delt lederskap: Jan Erik Nielsen, Sverre 
Syversen, Tore Sørli, Bjørg Wigaard, Vidar Johansen, 
Arne Ekra og Lasse Solberg.
2008-2012: Delt lederskap: Ivar Nygård, Line Arneberg, 
Ragnhild Hoel, Sverre Syversen, Terje Allum Rusthaug, 
Vidar Johansen og Lasse Solberg.
2012: Leder Ragnhild Hoel. Nestleder Kari Korbøl
Kampen Vel stiftet 1971
Kampen Bydelshus 1.12.1982
Kampendagene (Kjempedagene) 1983

Arne Kristiansen
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Oktober

Historielaget 30 år
Styret 2016, fra v: Mona Larsen, Ragnhild Hoel. Line Arneberg, Kari Korbøl, Terje Berner,Ivar Nygaard, 
Arne Kristiansen. Foran Lasse Solberg

Historielagets første leder, Leif Ryve. 
Foto: Per-Anders Rosenkvist 1993



I fjorårets kalender fortalte vi om familien Claes i Brinken, 
som ble deportert med MS Donau i 1942 og forsvant 
i Holocaust. Det var også en annen jødisk familie på 
Kampen. Arnulf Fossum, medlem i historielaget, vokste 
opp i Hagegata 46. Tvers over gata, i Hagegata 41, lå en 
frukt- og grønnsaksbutikk, drevet av ekteparet Nathan 
Salomon og Lina Rakel Wainer. Arnulf husker at Nathan 
Salomon hver morgen dro med håndkjerre opp Økernveien 
til Gartnerhallen og kjøpte grønnsaker. Familien Wainer 
bodde i Kjølberggata 11. Nathan Salomon og Lina Rakel 
kom til Norge i 1912, 19 og 17 år gamle, fra landsbyen Seda 
i Litauen. I 1942 var de blitt norske statsborgere og var vel 
etablert i sitt nye hjemland, med to flotte barn som hadde 
gått på Tøyen skole. Sønnen Johnny Moritz var 22 år gam-
mel. Han hadde gått fem år i lære som verktøymaker ved 
Holmenkollbanen og var medlem av Norsk jern- og metall-
arbeiderforbund. Han hadde studert ved aftenskole og var 
aktiv i sportsklubben Vika. Datteren Pauli Anna var 17 år og 
gikk i 3. realklasse ved Vahl skole. Hun skal ha vært skole-
flink og hadde kanskje ambisjoner om å studere. 

Våren 1942 kartla Statspolitiet alle norske jøder, som måtte 
fylle ut spørreskjemaer om blant annet bopel, noe som la 
grunnlaget for arrestasjonslister seinere på året. Det er 
interessant å se at foreldrene bekjente seg til Det Mosaiske 
Trossamfunn, mens ungdommene oppga at de ikke hadde 
noen religion – de var sekulære, norske ungdommer.

Nathan Salomon og Johnny Moritz ble, som andre 
jødiske menn, arrestert allerede 26. oktober. De neste 

månedene tilbrakte Nathan Salomon i fengsler/leirer på 
Bredtvet, Berg og Grini. 13 november skrev ledelsen ved 
Holmenkollbanen et brev til Statspolitiet med søknad om 
fritakelse av verktøymaker Johnny Wainer, som var unn-
værlig på reparasjonsverkstedet. Søknaden ble avslått. 
Mor, datter og sønn ble sendt med MS Donau. Lina Rakel 
og Pauli Anna ble sendt rett i gasskammeret, mens Johnny 
Moritz døde i januar 1943. Faren ble deportert 24. februar 
1943 og døde i april samme år.

Etter at familien Claes ble minnet med «snublesteiner» 
i 2014, tok Arnulf Fossum initiativet til at også fami-
lien Wainer skulle minnes på samme måte. I juni 2015 
skjedde dette på fortauet utenfor Kjølberggata 11. Dette 
er en familie som ble helt utslettet, ingen var igjen. Nå 
er navnene deres hentet tilbake fra historiens glemsel. 

Kilder: Arnulf Fossum, Aftenposten 02.06.15, Våre falne 
1939-45 og Arkivverket

Ragnhild Hoel
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Familien Wainer i Kjølberggata

Portretter fra Våre falne 1939-45 og minnesteiner fra juni 2015. Foto: Ragnhild Hoel



Ektemannen kalte henne Lille Rosin etter en figur på 
Barne-TV, men egentlig het hun Ruth Marie Andersen. 
Kjælenavnet fulgte henne fra den private sfæren og ut 
til den offentlige – som essayisten Lille Rosin, i flere 
aviser. Hun ble født 09.12. 1919, to måneder for tidlig, og 
startet livet i følge henne selv i en skoeske foret med 
bomull. Vokste opp i Vika, og etter folkeskolen kunne 
hun fått en av tre mulige gratisplasser på middelskolen, 
men måtte ut og tjene penger for å bidra til økonomien 
i familien. 

Hun begynte sin skrivekarriere ved å sende innlegg til 
Meninger om mangt – MOM-siden i Arbeiderbladet. 
Det førte til at hun ble bedt om å skrive et essay til 
avisens Lørsdagsekstra hver 14. dag. Dette holdt hun 
på med i en årrekke. Deretter ble det skarpt profilerte 
petit-artikler i Dagbladet. Hun hadde sin faste spalte 
under tittelen Som jeg ser det. Gjennom årene ble det 
utallige artikler, essays og innlegg. Hun brukte bare sitt 
fulle navn når hun skulle skrive satiriske innlegg; Ruth 
Marie Andersen. Det ble mye satire etterhvert, – «ikke 
alltid så hyggelig», som hun sa. Petit-artiklene var av en 
litt annen natur, og da brukte hun navnet Lille Rosin.

Det lå et glødende sosialt engasjement på lur hele 
tiden. Ikke minst kretset tankene om de som hadde det 
vanskeligst i samfunnet.  Hun mente noe om svært mye 
av det som rørte seg i samtiden til enhver tid, og hun var 
flink med ord, skriftlig og muntlig. Kjappe replikker – 
gjennomtenkte spissformuleringer. Hun engasjerte seg 
også i nærmiljøet på Kampen, blant annet i Kampen Vel 
og Kampen Bydelshus. Av og til hørte hun eldre si; «har 
jeg lov til å gå i Bydelshuset, da?» Denne holdningen 
møtte hun hos mange ungdommer også, som hun for 
øvrig hadde god kontakt med. «Dette må vi gjøre noe 
med», sa hun engasjert, i et intervju med Kampenposten 
(nr 1, 1990). «Det er jo huset til alle på Kampen! Da må alle 
føle det også!» Ruth Marie Andersen døde 28.07.2010.

Amund Eriksen
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Lille Rosin fra Brinken

Ruth Marie Andersen, Lille Rosin. Foto: Arbark 1976


	_GoBack

